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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@
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Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
ا�@/ َهدانا أن لَو� َ لyتِديى كنّا وما Gذا هدانا الّذيى � ا¡مد

وآله Tّمد القاسـم ãèأ النّبـيِّ� Òkخا خلقـه 
خ ع� وسـ&مه ا� وصلوات
اXعصوم�@/ الطّاهرين

كتاب من ãæالثا ا£لّد وهو الثاء@, Mرف وتوفيقـه وقّوته ا� Mول فنبدأ وبعُد@:
ٕانّـه أ�مر@, هذا ã| وأستمّده تعا� ا� Ôوأستع� ,@>hالكر القرآن كلFت ã| Bالتحقيق

ومع�@/ موفِّق 
خ
/@oا¡ك العزيز ا� عنِد ِمن ٕاّ� ÔÍ½الن وما

اXصطفويى حسن
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالثّاء

ثبت@:

ورجل وثُبـوتاً@, ثَباتاً ثبت يقال ء@/ ãÏ¿ال دوام وهيى واحدة كلمة ثبت@: ـ مقا
َوثبيت@/ َثْبت

صّح@, أ�مر: وثَبَت ثابت@, فهو واستقّر@, دام ثُبوتاً@: يثُبث ُء ãÏ¿ال ثبت ـ مصبا
: ÒËº�ٕا الكاتُب وأثبَت وإ�Ëºالثَّبات@, وثبّتَه, أثبتَه فيقال ويتعّدي@باGمزة@والتضعيف@,
كان ٕاذا َثَبٌت@: ورجل أموره@, ã|متثّبت ثْبت: ورجل �زمه@/ ف&ناً@: وأثبَت عنده@, @كتبه

أثبات@/ وا�مع ضابِطاً@, َعدً�

ا¡رب@, ã| وثبيٌت ثْبت ورجل ثَبـاتاً@, َثَبَت يقال وال@, الزَّ ضّد الثَّبات ـ مفر
ثاِبتَـٌة@/ Ø ã�النّ نبـّوة فيقال البصـ
ة@, أو Í½بالب للموجود ذلک ويقال Îَم@, Ø»ال وأثبَت

بالقول@/ يثُبت Xا وتارة با¡كم يثُبت Xا وتارة بالفعل يكون تارة وإ�ثبات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وهـو كان@, ما واسـتدامة ا�ستقرار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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ثبت ٨

أو الرأيى ã| أو القول ã| أو ا¡كم ã| أو اXوضوع ã| ٕامّا اXع! وهذا الزوال@, مقابل
نفسه@/ ثابت وهو ثابت@, رأيه أو ثابت@, قوله أو ثابت@, حgه فيقال: غ
ها@,

والزّلة@: والقتل واòروج ا¤و مقابل ã| تعا� ك&مه ã| ذ@كر وقد

/@٩٤ . ١٦ ـ ا ßtثبو َبعَد قدٌم لَّ ß Òðف
/@٣٠ . ٨ ـ ِرجوَك ÔO أو َيقُتلوَك أو ِلُيْثِبتوَك

مكان@/ ã| والتقييد والضبط با¡بس ليثبتوك أيى
/@٣٩ . ١٣ ـ وُيثبُت َيشاُء ما اُ" ُحو ÒZ

أو والتثبيت@, إ�بقاء كذلک بيده اُ�و� اXرتبة ã| وا�Nاد التكوين أّن Fك أيى
كان وما@ ـ عمل أو حكم أو وجود ã| كان سـواء الثانيـة@, اXرتبة ã| وإ�فناء ا¤و

ا¤و@@/ راجع ـ ا" كتابZحو أجٍل لكّل ا" بٕاذن ٕاّ/ بآية ãçيأ لرسولأن
/@٤٥ . ٨ ـ فاثُبتوا ِفئًة Ôrلَقي ٕاذا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ يا

/@٢٤ . ١٤ ـ ثابت أصُلها َطّيبٍة @كشَجرٍة
وا¤ّل@/ اXكان ã| ا�ستقرار أيى

/@٧٤ . ١٧ ـ ٕالzم َتركُن ِكدَت لَقد تناَك ثبَّ ولَو/أن
/@٣٢ . ٢٥ ـ فؤاَدك ِبه ِلُنثبَِّت

عَقده@/ ع�ما والقلب الباطن استقرار أيى
/@٢٧ . ١٤ ـ الثاِبت بالَقوِل آَمُنوا الَّذيَن اُ" ُيثبُِّت

القلب@/ ã| ØFع والكاشف العقيدة مُظِهر هو الّذيى القول أيى

بـه@, اXفعول ٕا� النسـبة أيى الوقوع جهة ٕا� النظر كان ٕاذا بالتفعيل 
والتعب
ـ وُيثِبُت َيشاء ما اُ" حو ÒZ ـ آية ã| Fك الصـدور@, جهة ٕا� النظر كان ٕاذا وبإ�فعال
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٩ ث�

ٕا� Iتج n هذا وع� التاّم@, واختياره وعظمته وقدرته الفاعل صفة جهة ٕا� فالنظر
به@/ اXفعول ذ@كر

الثبط@/ راجع أ�@ك)@, ا�شتقاق من والثبط الثبت ب� Dف ما *O@�و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ث�@:
ثَـ)اً@: ه Ô(يَث كذا عن ه Ò(َوث عليه@, اÇXواظبة أ�مر@: ع� اXـثابَرة ث)@: ـ صحا
اXوضع كمجِلس: ß(ثÒXوا واÌ»òان@/ اG&ك والثُّبور: Îلة@/ Ø»ال أ�رض والثَّ)ة: حبسه@,

فيه@/ اXرأة تلد الّذيى
ع� اXواظبة والثالث اG&ك@/ ãæوالثا ال«Îولة@/ أ�ّول ث&ثة: أصول ث)@: ـ مقا
النخلة ِعرق بلغ ٕاذا بالنورة شبيه تراب والثَّ)ة الثَّ)ة@, هيى Îلة Ú»ال فأ�رض ء@/ ãÏ¿ال
اG&ك: وأمّا َجَزر@/ َوثَ)البحُر ولَدها@/ فيه تطرح الّذيى اXوضع ومَث)الناقة وقَف@/ ٕاليه
ومن واظبت@, ء: ãÏ¿ال ع� ثابرت فيقال الثالث وأمّا هالک@/ مَثبور: ورجل فالثبور@,

تواثبت@/ ا¡رب ã| الرجاُل تثابرت الباب هذا

قتل: باب من ثَ)اً@, ء ãÏ¿بال زيداً ُت Ò(وث وم!@/ مكّة ب� جبل :@
ثب ـ مصبا
ا� Ò(وث له@/ واX&زمة ء ãÏ¿ال ع� اXواظبة وهيى اXثابَرة اشتقَّت ومنه عليه@, حبسته

يتعدّي@/ و� يَتعّدي ثُبوراً@, هو Ò(َوث أهلكه@, قعد: باب من ثُبوراً الكافر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التخلّص يُطَلب وشّدة Tدوديّة ã| الوقوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
مyا@/
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ث� ١٠

مفهوم Fyم اXستفاد والثبط@, الثبت ماّدة من ماّدtا اXع!قرُب ع�هذا ويدّل
والضبط@/ وا¡بس ا¤دوديّة

قال اXع!@, هذا ع� د�لة أيضاً@, الكرZة ا�~يات ã| اXاّدة استعFل موارد ã|و
تعا�@:

ُثبوراً اليَوَم َتدُعوا / ُثبوراً@, هنالَِک َدعوا Òن� ُمَقرَّ َضيِّقاً مكاناً ا Öyِم اُلُقوا َوٕاذا
/@١٤ . ٢٥ ـ@ واِحداً@

ا�بت&ء شّدة @حال ã|و ن�@, ُمقرَّ الضيّق اXكان ã| اُلقوا هنالک@واقع@بعدما فالثُّبور
أيضاً@: وقال العذاب@/ ã| والتوّرط

/@١١ . ٨٤ ـ ُثبوراً َيدعو َفسوَف َظهِره َوراَء كتابَه ãçاُو َمن وأّما
حيث إ�نسان@, عليه يكون ما أشّد ا¡الة وهذه ا¡الة@, تلک ã| واقع فالثبور
شّدة ع�منxي فهو السّيئة@, أعFله ٕا�نتيجة ويتوّجه كتابه ويقرأ ومقامه عمله يري

أيضاً@: تعا� وقال منجي@/ Uلصو� و� مyا مفّر و� وTدودّية@, واضطرار
ٕاّ/ هؤ/ِء ماَأنزَل علمَت َلَقد قال موÏºَمسحوراً يا ٔ/ظنَّک ã Ùæ ٕا ِفرعوَن له فقاَل

/@١٠٢ . ١٧ ـ َمثبوراً فرعوُن يا ٔ/ظنُّک ã Ùæ وٕا ْرضَبصاِئَر وأ/َ واِت مى السَّ َربُّ

الع¿Ìة ا�~يات نزول بعد ومغلوبيّـته واضطراِره ابت&ئه وشّدة Tدوديّته يريد
وهـذا Bع<@, Ïºمو حكم من مفّر و� Sاة سـبيل و� حّجة له تب5 ف& Bع< ÏºوX

بالسحر@/ ومقهور مغلوب أيى مسحور@, ٕانّک XوBÏºع< خطابه مقابل ã|واب�ا
الطرفIَت وجعل التضييق@والتحديد ٕا� لرجوعها اXثاَبرة@]ع!اXراقبة@: وأمّا

أموره@/ برنا¶ ã| والتشديد الدقيق النظر

مّكة@/ طريق من ]ضيق لوقوعه فكأنه م!: من قريباً ]ع!ا�بل 
الثَّب وأمّا
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١١ ثبط

nوأ ومضيقة شّدة ã| الوالدة وقـوع جهة من الو�دة@: مكان ]ع! اÒXث) وأمّا
aَلها@/ تضع أن ٕا� وع«Ìة ومشقّة oأل

مـضيق ã| واXسافر العابر وقوع جهة من Îلة@: Ú»ال أ�رض ]ع! الثَّب
ة وأمّا
جزيرة بَواديى ã| ØDس و� والعطش@, ا�وع وع«Ìة وا�Lراف اòوف وشّدة الض&ل

وَبرارvا@/ العرب
ٕا� وا¤دوديّة والشّدة الضيق ينxيى قد نعم اXاّدة@, ليس]فهوم اG&ك أّن فظهر

اG&ك@/
اXّد@/ قبال ã| وا¤دودّية@, التجّمع ٕا� عوده جهة من البحر: َجزر وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثبط@:
وLوه@/ Hذيً& ومنعه عنه وشغله أ�مر عن به قعد تثبيطاً@: ثبَّطه ـ مصبا

ُيفارُقه@/ يكد n ٕاذا اXرض وأثبطَه عنه@/ شغله تثبيطاً@: أ�مر عن ثَبّطَه ـ صحا
أ�مر ع� وثبّطه وثبَّـته@/ Bأبطأه< ريَّثـه وثبَّطه@: ثَبطاً ء ãÏ¿ال عن ثَبطَه ـ لسا
بطيئة@/ ثقيلة ثَبَطة@: امرأة حبسته@, ثبطاً@: الرجَل وثبطت فتوّقف@/ عليه َوقّفَه فتثّبط@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Fمفهومه وأّن أ@ك)@, ٕاشـتقاقاً الثبط وب� بينه أّن ثبت: ã| قولنا سبق قد أ@نّه

ّ @واXعنويى Ø ã!الثبوت@الباط@@ ã|@حقيقة ا Øu@أ اXاّدة@: من@موارد@@استعFل@هذه متقاربان@,@ويظهر
/@ ّ والفكريى

/@٤٦ . ٩ ـ القاعدين مَع اقُعدوا وقيَل َفَثّبَطهم انبعاَثهم اُ" كَِرَه ولكن
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ث� ١٢

fورد ةً@) ُعدَّ لَه ٔ/َعّدوا اòروَج أراُدوا (ولَو ا�~ية سابق أ�صل ع� ويدّل
اُقُعدوا الثانية اXرتبة ã| Gم قيل إ�رادة انتفاء بعد Øj ونفzا@, إ�رادة ثبوت ã| الك&م

القاعدين@/ مع واثبتوا

وحرِف ,@oوالتفخ ا�سـتع&ء حروف من الطاء حرف كون ذ@كرنا@: ما ويؤيّد
وال@قيق@/ ا�ستفال حروف من التاء

من وكّل استعGFا@, موارد ã| Tفوظة قلباً< وا¤دوديّة Bالثبوت ا¡يثـيّة فهذه
واX&زمة@: والقعود والشغل والثبوت والريث والثقل والبطء والتوقيف ا¡بس ãæمعا

Vازاً@/ يكون أ�صل قيود انت* وٕاذا ا¡يثّية@, هذه من منظور
Ø ã�القل ا�ستقرار الثبط@ٕا� ã|و ,@ اXاّديى ا�ستقرار ٕا� الثبوت ã| أ�صيل فالنظر
ا¢الف� حق ã| الكرZة ا�~ية ã| الكلمة هذه انتخاب ã| اللّطف *O ف& ,@ ّ واXعنويى

اXنافق�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ث�@:
الثناء التثبية عمرو: أبو قال عليه@/ ُدمت تَثِبيًة@: ء ãÏ¿ال ع� ثّبيُت َثبا@: ـ صحا
/@ Ø ã ßèوأثا @,@وا�مع@ُثبات@وُثبون@وِثبون Õ ã Ò�ثُ ,@وأصلها ا�Fعة@ والثُّبَة حياته@/ ã|@الرجل�ع
الذاهبة عوضعن@الواو هاهنا واGاء اXاء@, @يثوب@ٕاليه ا¡وضالّذيى َبتة@أيضاً@وسط والثُّ

ع�الفعل@/ من

التثبية :@ أيضاً وقال اòليل@/ قاله ء@, ãÏ¿ال�ع الدوام وهو أصل@واحد :�ث ـ مقا
ُثَبة@/ يكونون الفرسان من فالُعصبة الثَُّبة@: وأمّا حياته@/ ã|@ا�نسان ع� والثناء والتصغ
الدوام@, ,@Fyبي فرق � واحد اòيل وثُبة ا¡وض ثُبَة ã| أ�صل أّن عنديى والّذيى

ُثبّية@/ Fzف
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١٣ ث�

أ�خ
ة@/ بدل@من@الياء فzا واGاء ,@ Õ ã Ò�ثُ وأصلها الناس@, من ا�Fعة الثَُّبة@: ـ لسا
ا Ø̂ ٕا �مه ذهبت ما Eأ@ك بأّن ع�ذلک واستدّل واو@, ثُبَة من الذاهب :@ ã Ø!ج ابن وقال
ابـن وقال ياء@/ �مه حذفت ا ØW Eأ@ك فهذا وِعَضة@, وَسنَة أخ أب Lو الواو من هو
ٔ�ّن أخواtا@, ع� &ًa ثُبوة وأصلها الواو@, من ثبة أّن ا¤قّق� عند ا�ختيار :@ ّ يى َبرِّ
خ
اً له ثَبَوُت وقوGم وِعَضة@, ِعَزة Lو واواً �مها تكون أن الثنائيّة أ�Êºء أ@كEهذه
ِقطعة@/ بعد قِطعًة أيى ثُباٍت اòيف جاءت تقول Fك ٕاليه@, وّجهتَه ٕاذا اً@: ØÌ¾ أو 
خ بعد
ا¡وضوسطه@, وثُبة ُثَبة@ثَبة@/ bعته ء@: ãÏ¿ال وثّبيُت ثَبة@/ ثُبًَة جعلته ا�يَش@ٕاذا وثّبيُت
وسطه@/ ã| ا¡وض من Qمعه ا Ø̂ ٕا اXاء أّن وذلک bعُت@, ٕاذا ثّبيُت من يكون أن Nوز
من وهو دفعة@, بعد دفعة مدحتـه ٕاذا حياته ã| عليه وأثنيت مدحته الرجل@: وثّبيُت

ء@/ ãÏ¿ال�ع الدوام والتثبية@: Xناقبه@/ bBع< وَحشد ¤اسنه bع ٔ�@نّه ذلک

وِقـلون ِسنون فيه جاء أعجازها حذف ا ØW َسـنَة وباب ـ@ ا�مع ـ@ الشـافية
وهنات@/ وثُبات وَعَضوات َسَنوات@, وجاء وُثبون@,

كَسنَوات Tذوفه ما@رّد fنه سنة< باب Bمن والتاء bع@بأ�لف وما ـ ا�اربرديى
وَهنات ثُبة bع ã|كثُبات Tذوفه يرّد n ما ومنه ِعَضة@, bع ã|َسنة@وعضوات bع ã|

َهنوة@/ وأصلها هنة bع ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ó!ومع لفظاً التناسب من ثبو@: ,@�ث ثبط@, ثبت@, ـ مواّد ب� Dف ما *O@� أ@نّه
أ�@ك)@/ ا�شتقاق ومن

Ø(يعـ الظواهر جهة من ا¤دوديّة فٕاّن مyا@, كّل ã| Tفوظ ا¤دوديّة ومفهوم
بالثـ)@, واXضيقة ا�بت&ء جهة ومن بالثبط@, البواطن جهة ومن بالثبت@, غالباً عyا
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ثّج ١٤

والثبو@/ �بالث واXقدار يّة Øgال جهة ومن
وÇIديده ء ãÏ¾ bع أو تثّبت@, مع التجّمع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد فأ�صل

وتثبيته@/

أو اòيل أو الناس من ا¤دودة القِطعة أو اXتجّمع@, ا¤دود ء ãÏ¿ال هو Ò�فالثُّ
Nمعها ا¢تلفة اXتعيّنة وا�Fعات ا¤دودة@, القطعات أيى وُثبون@, ثبات وbعُه اXاء@,

واحد@/ عنوان

ُثباٍت فانِفُروا ِحذركم ُخذوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@أ [@يا الكرZة ا�~ية ã|ذ@كرت وقد
R&ف اXتجّمعة@, الواحدة القِطعة وهو ا�ميع@, مقابل ã| [@٧٠ . ٤ ـ يعاً Òb انِفُروا أو

]ع!القطعات@/ فهيى الثُّبات

وحـفظ فكراً وا�مع التحديد باعتبار هو ا Ø̂ ٕا واXدح@: الثناء مفهوم أّن فظهر
اXمدوح@/ حّق ã| واXفّرقة اXتفّرقة اXقا�ت عن وا�ن½Íاف واXعّرفيّة اXقام

السـابق أ�مر ã| والثبوت ا¦ديد باعتـبار ء@: ãÏ¿ال ع� الدوام مفهوم وهكذا
والتفّرق@/ اò&ف وترك

Vازاً@/ يكون وٕاّ� أ�صل@, حيثيّة رعاية ف&زم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثّج@:

فيقال با¡ركة ويتعّدي ثّجاج@, فهو Yل بابÍÈب@: من ثّجاً اXاُء ثّج ـ مصبا
رفع والعّج@: والثَّّج@, الَعّج ا¡ّج وأفضل وأسلته@, صببته ٕاذا قتل: باب من ثّجاً ثججته

/@ اÒGديى دماء ٕاسالة والثّج@: بالتلبية@/ الصوت
ثّجاج وماء صّبه@, ٕاذا اXاَء@: ثّج يقال ء@, ãÏ¿ال َصّب وهو واحد أصل ثّج@: ـ مقا
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١٥ ثخن

صبّاب@/ أيى

Ì»بالك يِثّج بنفسه اXاُء وثّج ثَّجاج@, وسحاب ثَّجاً@, ه يثُجُّ والدَم اXاَء ثّج ـ أسا
بثجيجه@/ الواديى [اماً< Bامتٔ& ا@كتّظ ثجيجاً@,

ثَّجاً ه يثجُّ ثّجه ,@
الكث اXاء صبَّ به بعÎÉم وخصَّ ,@
الكث الصّب الثّج@: ـ لسا
السي&ن@/ والثّج@: وانثّج@/ فثّج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

السي&ن@/ من يقرب الشديد الصّب هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن

/@١٤ . ٧٨ ـ ثّجاجاً ماًء Íاِت ß½ع ÔXا ِمَن وأنَزلنا
ØRح وجهها ã| وNريى أ�رض ã| يسيل وماًء وشّدة@, بكEة ينصّب ماًء أيى
اللزوم ومفهوم اXبالغة@/ وصيغة التضعيف من تستفاد والكEة فالشّدة النبات@/ Oرج

وٕاسالة@/ انصباب ففيه باعتبار@, Fyم كّل يى والتعدِّ

R&ف بشّدة@, ا�نصباب هو الثّج أّن والسي&ن@: وا�نصباب الثّج ب� فالفرق
الثَّّج@/ من أشّد جريان فهو السي&ن وأمّا مطلق@/ ا�نصباب فاّن والسي&ن ا�نصباب

/@Í½الع ـ خصوصيّته 
تفس ã| راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثخن@:

ã| وأثَخن /@ Õثَخ� فهو وثَخانًة@, ثُخونًة لغة@, والفتح ,@ ØËÉبال ء ãÏ¿ال ثَُخَن ـ مصبا
وأضعفُته@/ با�راحة أوهنته وأثخنته@: قتً&@/ وأوسعهم العدّو ٕا� سار ٕاثخاناً@: أ�رض

والرجل ثَخانًة@, ُء ãÏ¿ال ثُخن تقول ِثقَل@, ã| ء ãÏ¿ال ع�َرزانِة يدّل ثخن@: ـ مقا
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ثخن ١٦

َجودة من دي والسَّ اللُّحمة اXتصّلب< BاXتجّمع ÙTتكXا والثوب ثَخ�@/ الرزين@: oا¡ل
قـوم: وقال Í¼Bيعاً<@/ وقيذاً أيى مُثَخناً وتركته أثقلته@/ أثخنته@: وقد ثَخ�@/ َنسجه@:
خوفاً تقِّل حركته ٔ�ّن الباب@, قياس وهو ثخ�@, معه: ِس&ح � الّذيى لٔ&عزل يقال

نفسه@/ ع�
مُثَخناً وتركه ا�راحات@, أثخنته ا£از@: ومن وَغُلظ@/ كَثُف ء@: ãÏ¿ال ثُخَن ـ أسا
وأثخن أ@كEالقتل@/ أ�رض: ã| وأثخن وغّلظ@/ قتلهم ã| بالغ العدّو: ã| وأثخن وقيذاً@,

ضِخمة@/ ُمثَخنة@: وامرأة /@ ã!غلب النوم: ã Ø!م واستثَخن فيه@/ بالغ أ�مر: ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕاعFل ã| ووهٍن وفّعاليٍّة Iرك ã| ثقالة هو اXاّدة@: هذه ã| وا¡قيقة أ�صل أّن

قّوة@/
ٕا� اXربوطة الكيفيّة ã| والكثافِة والغلظِة اXقدار@, ã| الضخامة Ô
اXع!غ وهذا

اXعنوّية@/ واXرتبة اXقام ã| والرزانِة واXاّدة@, أ�جزاء
وأمّا واضـح@/ والضعيف وا�ر´ واXريض القتـيل ع� اXفهوم هذا وانطباق
وٕاظهار القّوة ٕاعFل قبال ã| والرزانة والوقار السكون ا¡لم اقتضاء فباعتبار :@oا¡ل
وقلّة معاملته ã| ا�Çريان توقّف فباعتبار : ãالغا� ا�يّد الثوب وأمّا وا¡ركة@/ القدرة

فيه@/ وال¿Ìي البيع
/@٦٧ . ٨ ـ أ/رِض ã| ُيثِخَن Ø�َح أÌºي لَُه يكوَن أن Ý ã�ِلن كان ما@

عليه@/ القدرة ٕاعFل يقدروا ا¢الف�ف& ويقهر ãيستو� ØRح أيى

فٕاّما الَوثاَق َفُشّدوا أثخنتموهم ٕاذا Ø�َح قاِب الرِّ Íَب ÒÉَف َكَفروا لقيrالَِّذيَن فٕاذا
/@٤ . ٤٧ ـ ِفداًء وٕاّما بعُد َمنّاً

www.attaweel.com



١٧ ثرب

وقهرهم@/ ٕاثخاuم Iقّق بعد واXذا@كرة الوثاق فيكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثرب

الغائب بياء وباXضارع و�م@/ عتَب ÍÈب@: باب من ب ßEَي عليه ثَرَب ـ مصبا
قاله باdه@, اXدينـة فُسّميت Bص< Ø ã�النّـ مدينة ب! الّذيى وهو الَعFلقة من رجل يى Ùd
وزان والEُب عليكم@/ ت!يَب / ـ ومنه ,@
وتكث مبالغة بالتشديد وثّرَب /@ ã�يÎ Û»ال

وأ�معاء@/ الكرش ع� رقيق شحم فَلس:

ع� وأ�خذ اللّوم فالتEيب@: /@FG فروع � أ�صل متباينتا كلمتان ثرب@: ـ مقا
ÏØ¿غ قد شـحم وهو الEب خر@: وا�~ واحد@/ أصل فهذا عليكم@/ ت!يَب / ـ الذنب

رقيٌق@/ وأ�معاء الَكِرش

ويـقال اÇXدينة@/ ب@: ßEوي يEب@, ٕا� منسوب :@ Ø ãè ßEَي ـ ٣٥٠ ص ا�شتقاق
التEيب@/ وهو ه@, ØRوو �مَه ٕاذا ف&ن@: ع� ف&ٌن ثّرَب

وبِّخ@/ ÔXا والثاِرُب@: اللوم@, ã| وا�سـتقصاء 
والتعي كالتأنيب والتEيب ـ لسا
للـمدينة يـقال أن Çuي ٕانّه Bص< Ø ã�النـ عن ورويى والتخليط@/ إ�فساد والتEيب@:

العرب@/ ك&م ã| فساد@, ٔ�@نّه ب@, ÚEال كره كأ@نّه طيَبة@, وسّماها ب@, ßEَي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عمً&@, أو بالتوبيخ قوً� الذنب ع� مؤاخذة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
واXنع@/ الربث]ع!ا¡بس وهكذا الشّدة@, ã| التوّرط أيى مع!الث) من قريب وهو

/@١٣ . ٣٣ ـ فارِجعوا لكم ُمقاَم / !َب يَ أهَل يا م Ôyِم طائفٌة قاَلْت وٕاذ
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ثري ١٨

,@
والتـعي التـوبيخ مقام ã| ا�ملة فٕاّن أÊºئها: ب� من الكلمة هذه ٕانتخاب
الEب@/ من وتغِلب@, كيشُكر مضارع فعل من منقول ويEَب

/@٩٢ . ١٢ ـ لكم اُ" يَغفُر اليَوَم عليكم !يَب تَ / قاَل
لكم@/ ويغفر عنكم 
والتعي التوبيخ يرفع أيى

وٕاحاطته تغشيته باعتبار فكأ@نّه وأ�معاء@: الَكرش ã| الّذيى الشحم مع! وأمّا
واXؤاخذة@/ لٕ&فساد مصداقاً يقع رقيقاً@: وأ�معاء الَكِرش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثري@:

بالفـتح الEاء منه Ëº�ٕوا اسـتغ!@, ٕاثراًء وأثري اXال@, كEة الEوة@: ـ مصبا
أيضاً: ي ÚEوال َثراها@/ Eك أ�رُض: وأثَرِت أ�رض@, ندي :@Ï½َح وزان ي ÚEوال واXّد@/

ثري@/ حينئٍذ يقال و� تراب@, فهو نَديّاً يكن n فٕان ,@ ّ النديى ال@اب
ياِن@: Ò ÚEالت5ال ويقال نَدي@/ ذات َثرياء@: وأرٌض ,@ ّ أ�رضالنَّديى ي@: ÚEال ـ صحا
اXال@, كEة والEاء@: أ�رض@, ونََدي هو ã5يلت ØRأ�رضح ã| ف
سخ اXطر ء Nيى أن

ُثَريّا@/ وتصغ
ها ثروي@, وامرأة َثروان ورجٌل ,@
الكث :@ يى ß ÚEال واXال
ثرا : أ�صمعيى قال الُيبس@/ وخ&ُف الكEة وهو واحد أصٌل : يى ـ ثرو ـ مقا
ويقال أمواGم@/ كEت القوُم: وأثري وا@/ Ò̂و وا ÔEك يEَون: القوُم ثرا ,@ ÔEك يEَو: اXال
وبينه@/ ã!بي ي ÚEال ييبس n يقول أن ذلک وأصل ينقطع@, n @ٕانّه أيى , àEُم @وبينه ã!بي الّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:


للتكث اXستعّدة اXرتبطة العظيمة القطعة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا§اء@/
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١٩ ثعب

النـباتات لتوالد واXاء@, ال@اب ب@ّكب يتحّصل اXـاّدة nعـا ã| اXعـ! وهذا
ية@/ ا�~ ذيل ã| Bع< Ø ã�ع عن رويى Fك والقدرة@, با¡ياة اXاّدة وراء Dوف وا¡يوانات

ويتصل@, يرتبط ما وع� وNّل Eيكـ ما ع� اط&قها ُتناسب القيـود وهذه
القيود@/ فzا لوحظت ٕاذا واXطر@, وع�الندي

مرتبطة@/ 
وغ منفصلة أجزاؤه اليابس ال@اب أّن *O@�و
أظهر = ور~ واتّصل@, أقام @=@ ثوي ـ@ مواّد@ oمفاه يناسـب اXع! هذا ٕاّن j
وÇNمعها ا�نفصال@, وعدم ا�ستبطاء @= والريث@ به@, وتوّسل اXّيت فقدان ã| التأّثر

ا�رتباط@/ حفظ مفهوم

/@٦ . ٢٠ ـ ي Ú!ال Iَت وما@ F Ôyبَي وما أ/ْرِض ã| وما واِت مى السَّ ã| ما لَُه
اXاّدة@/ nعا فوق الروحانيّ�وما مراتب Êوات@: Ø»ال من اXراد يكون أن و�يبعد
الEي@: ومن والنـبات@/ وا¡يوان والسيّارات الثوابت من اXاّدة nعوا أ�رض@: ومن
bيع الكرZة ا�~ية فتشمل أ�مر@/ nعا xIا ويقع وا�)وت وا�قتدار العظمة مقام

/@٥٤ . ٧ ـ � ÒXالعا ربُّ اُ" تبارَك وأ/مُر اòلُق لَُه أ/ ـ وأ�مر اòلق مراتب
Iت ما ع� أ�رض ã| ما cول جهة من ٕاشكال@: يب5 � 
التفس هذا فع�
الكرZة ا�~ية مفهوم عن وأ�مر الروحانيّة nعوا خروج أّن جهة ومن وفوقها@, الEي
وبلحاظ اXتعال ا� ٕا� بالنسبة وأ�رض ال«Êء حقيقة أّن جهة ومن الضعف@, يوجب

وأرضاً@/ Êºًء باXاّدة ا�ختصاص اXع!� ذلک هو ا¡قيقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثعب@:

ã| أو ماء ã| ذلک يكون وانبساطه@, ء ãÏ¿ال امتداد ع� يدّل أصل ثعب: ـ مقا
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ثعب ٢٠

من الدم كانثعاب فانثعَب@, فّجرتـه@, ٕاذا أثعـُبه@: وأنا اÇXاَء ثعبُت اòليل@: قال غ
ه@/
القياس@, من وهو الطويل@, الضخم ا¡يّة الثُّعبان@, هذا@: ع� aله يصلح ا ØWو أ�نف@,

وحركة@/ َخلقاً وامتداده انبساطه ã|
وbـعه ,@ الواديى ã| اXاء مَسيل والثََّعب@: فجرتـه@, ثَعباً@: اXاَء @ثعبـُت ـ صحا

الثعاب�@/ وا�مع ِطواٍل@, ا¡يّات من ÍÈب أيضاً والثُّعبان ُثعبان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـعناها اÇXاّدة@, مفهوم ã| مأخوذة وا�ريان وا�متداد ا�نفجار oمفاه أّن
الثعبان اط&ق يكون اXناسبة وwذه البعث@والعبث@والثغب@والسعب@, مفهوم من قريب
أ�صل ã| كانت الكلمة هذه ولعّل ا�ارية@, اXمتّدة ا¡جر من اòارجة ا¡يّـة ع�

/@ ÓÊºٕا جعلت j مصدراً

/@١٠٧ . ٧ ـ ُمب� ُثعباٌن ِهيىَ فٕاذا فأل%َعصاُه
/@ Ó!ومع ظاهراً العصا يناسب

والتوّسَل ا� 
غ ٕا� التوّجه أّن ع� يدّل ُثعبان@: ٕا� العصا Iّول أّن *O@�و
برزخها ظاهر ويظهر ا¡قيقة, ٕا�@تلک يرجع علzا وا¦ّسک@والتوكؤ أخري ٕا�@وسيلة

اXدهشة@/ الصورة بتلک
اُخري@/ َمآِرَب فzا Ò ã&و ع'َغنَميى ا ßw وأُهشُّ علzا أتوكُّؤ َ َعصايى ِهيى

َحيٌّة ِهيىَ فٕاذا@ فألقاها ,@Ïºمو يا فألِقها تعا�: بقوله خوطـب فقد هذا وع�
/@٢٠ . ٢٠ ـ ف ÒH / َتسعي@///

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢١ ثقب

ثقب@:

ثقباً@/ أثقُبه ء ãÏ¿ال ثقبُت يقال ء@, ãÏ¿ال يَنفَُذ أن وهو واحدة كلمة ثقب@: ـ مقا
ويقال: نوُره@, كلّها Êوات Ø»ال يَنفُذ Sم هو قالوا ـ الثاقُب النجُم تعا�: قوله ã| والثاقُب
َينُفذ@/ ضوءها ٔ�ّن ذلک قيل ا Ø̂ ٕا وُذ@كوة@, ثقبة ء ãÏ¿ال وذلک ا@, Òxذ@كّي ٕاذا الناَر ثقبُت

خـرق والثَّقب@: ,@Ì»بالك ثقب ßXبا خرقتـه قَتَل@: باب من ثَقباً ثقَبـتُه ـ مصبا
والثُّقب وفلوس@/ فلس مثل ثُقوب وا�مع أ�رض ã| نازل خرق ويقال له@, �@عمق
يقال ا Ø̂ وٕا :@ زيى اXطرَّ قال وُغَرف@, ُغرفَة مثل ُثَقب وا�مع مثله@, والثُّقبة لغة@, قفل مثال

ويصغر@/ يقّل Dف هذا
وثّقـب النازل@, اXاء ليُخرج عينَه القَّداح وثقب ثقـب@, ßXبا َء ãÏ¿ال ثَقَب ـ أسا
ثاقٌب كوكب ا£از@: ومن فتثّقَب@/ لَد ß�ا ا�لد< ã| تقع Bدودة لَُم Ò¡ا وثّقب ,@ رَّ الدُّ ~ل ال&َّ
وكـذلک وَيدرؤها@, فzا فينفذ الظلمة يثُقب كأ@نّه والتٔ&لؤ إ�ضاءة شـديد ٌء@: وُدّريى
Bجيِّـد َجزً� كان ٕاذا@ :@ الرأيى ثاقب ورجل /@
ÇÎ¾ ثاِقـب@: وحسٌب والنار@, ال«Ìاج

نظّاراً@/ > الرأيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا ومعنويّاً@/ ماّدياً والتعّمق@, النفوذ هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
شـّدة النار ã|و نورانّيته@, شّدة النور ã| فالثاقبيّـة واXصاديق@, باXوارد Oتلف اXع!
ء ãÏ¾ كّل ã*ف العمل@, ã| حّدته السيف ã|و والدّقة@, التحقيق كFل العلم ã|و حرارtا@,

Mسبه@/
وليس أ�صل@/ مصاديق من فهو Tفوظة@: اXع! هذا خصـوصيّة كانت وٕاذا@

والتعّمق@/ النفوذ مفهوم مطلق بل ثقب@, ßXبا ا¤سوس اòرق هو ã5ا¡قي معناها
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ثقف ٢٢

/@٣ . ٨٦ ـ الثاِقُب النَّْجُم الطاِرُق ما أدراك وما والطّاِرِق Êِء Ø»َوال

وتفس للجنس, والّ&م@فzا النجم@بالثاقب@, اتّصف Øj Ìالطارق@بالنجم Ø»ف وقد

النجم@/ راجع ـ وجيه 
غ Øمع� Sم أو بزحل النجم أو الطارق

/@١٠ . ٣٧ ـ ثاِقٌب Îاٌب Ò¾ فأتبََعه طَفَة Òòا َخِطَف َمن ٕاّ/
النجم@/ ال¿Îاب@R&ف ٕا�@مطلق فٕاّن@النظر Îاب: Ú¿ال
تنك وأمّا راجع@ال¿Îب,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثقف@:

ا¡رب@: ã| الرجَل وَثِقفُت أخذته@/ َتِعَب@: باب من ثَقَفاً ء ãÏ¿ال َثِقفُت ـ مصبا
يى Ød وبه َثقيف@, والفاعل ب«Ìعة@, فهمته ا¡ديث@: وثِقفت به@/ ظفرت وثِقفته@: أدركته@/

منه@/ اXعّوج أeُت بالتثقيل@: وثقّفتُه ,@ Ø ã*َثَق ٕاليه والنسبة ا¨ن@, من ّ حيى
ويـقال ء@, ãÏ¿ال درء ٕاقامة وهو الفروع@, يرجع ٕالzا واحدة كلمة ثقف@: ـ مقا
وذلک لَِقٌف@, ثَِقٌف ورجل ف&ن@, من الك&م هذا وثِقفُت ِعَوَجها@, أeت ٕاذا القَناة ثّقفُت
وجه fا قيل فٕان به@, ظِفرت ٕاذا به ثِقفت ويقال ع�استواء@/ يسمعه ما علم يصيب أن
سكه@/ ÔZ ء ãÏ¿بال الظافر وكذلک أمَسكه@, فقد ثَِقفَه ٕاذا أليَس قيل أ�ّول@؟ من هذا قرب

مثّقف@, وُر� استع
اXثاقفة@, ومنه وفعله@, ء ãÏ¿ال @ٕادراك ã|@ذق ß¡ا الثقف@: ـ مفر

ã| فيستعمل به يتجّور Øj النظر ã| ¡ذق بب½Íك أدركته ٕاذا كذا@, وثِقفُت مُقّوم@, أيى
ثقافة@/ معه تكن n وٕان إ�دراك

فهو َضُخم مثال َثقف@, فهو خفيـفاً حاذقاً صار ثَقافـًة@: الرجل ثقَُف ـ صحا
ثقَُف@/ ã| لغة َتِعب مثال ثَقَفا أيضاً وثَِقَف َضْخم@,

&ح@/ بالسِّ الّلعب اXثاَقفة@: الَعوج@/@ رء@: الدَّ أقول@:
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٢٣ ثقف

حَذقته ٕاذا ثَقَفاً أثقَفُه َء ãÏ¿ال َثِقفُت قوGم من فَعيل ثقيف@: ـ ٣١ ص ا�شتقاق
/@� الرُّ تثقيف ومنه ثّقفَته@, فقد قّومته ء ãÏ¾ وكّل وأحgته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكـون بأن ا¤Çيط@, الدقـيق إ�دراك هـو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أن
ذق@/ ß¡ا مع النظر Iت اXوضوع

وٕاقامة والدرك@والفهم@والظفر أ�خذ ãæمعا من كّل ã|@منظورة اòصوصيّة وهذه
أ�صل@/ مصاديق من تكون ØRح وغ
ها@, العوج

/@٥٧ . ٨ ـ م ßw د ÙÌ Ò¿ف ا¡رِب ã| م Øyَتثقَف فٕاّما
wم@/ ففّرق عدواuم وعرفت وا¡ذق بالدقّة أدركxم ٕاذا أيى

/@٢ . ٦٠ ـ أعداء لكم يكونوا َيثَقفوكم ٕان
لكم@/ أعداء فيُصبحوا عندكم و]ا بكم وأحاطوا نظرهم Iت kÍ¼ ٕاذا أيى

/@١١٢ . ٣ ـ ُثِقفوا Cأي لَّة الذِّ َبتعلzم ßÍÔÈ
الدقيق النظر Iت يقعون مكان ّ أيى ã|و وا¡ذق بالدقّة أدركوا مقام ّ أيى ã| أيى

وإ�حاطة@/ وإ�¾Ìاف
/@٩١ . ٤ ـ َثِقفتموهم َحيث واقُتلوهم فُخذوهم

ØRح التـاّم@, وا¡ذق الدقيق والدرك النظر Iت جعلتموهم مورد ّ أيى ã| أيى
به@/ مستحقّ� وكانوا قتلهم ã| ظاهريى و� ّ معنويى فساد �@يري

بل أ�خذ@, ]ع! ليس الثَّقَف أّن ع� يدّل ال¿Ìيفة ا�~ية هذه ã| أ�خذ فذكر
ُثِقفوا Cملعون�أي ـ آية ã| Fك أ�خذ قبل أو أ�خذ بعد يتحقّق مفهوم ع� يدّل هو
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ثقل ٢٤

/@٦١ . ٣٣ ـ lًتقتي وُقّتِلوا اُِخذوا

حصـول فٕاّن ُثقفوا@: Cأي الذلُّة َعلzم ÍÔÈبت ـ آية مفهوم ينفيه الظفر ومع!
حادث@/ بأمر وليس حاصل Iصيل والغلبة الظفر بعد الذلّة

عـليه@, اX@تّبة نتائجـه ومن الدقيق النظر لوازم من فهيى الِعـَوج@: ٕاقامة وأمّا
نـظره Iت ُجعل ٕاذا اعوّج ما hوتقو فسد ما ٕاص&ح ٕاّ� ذق ß¡وا للثقافة و�@@مع!

اعوجاجه@/ وأدرَك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثقل@:

ثـقيل@, فـهو للتخفيف@, ويسكن ِعَنب@, وزان ِثقًَ& ØËÉبال ء ãÏ¿ال ثَقَُل ـ مصبا
اXسافر متاع الثَّقَل@: :@ ãèالفارا قال وأسباب@/ َسَبب مثل أثقال وا�مع اXتاع@, والثَّقَل@:
درهم@وث&ثة وزنه ثقال@: ßXوا أجهده@, ُء@: ãÏ¿ال وأثقله ا�ّن@وإ�نس@/ والثَّقَ&ن وحشمه@,

ِمثله@/ من مñانه ء@: ãÏ¿ال وِمثقاُل درهم@, أسباع
يى Ødولذلک اòّفة@, ضّد وهو متقاربة@, كلFت منه يتفّرع واحد أصل ثقل: ـ مقا
أ/رُض وأخـرَجِت ـ كنوزها أ�رض وأثقال العدد@, لكEة الثَّـقَل�@, وإ�نس ا�ّن
ارIَل ويقال أجساَد@كم@/ أيى ـ أثقاَلكم وIِمل ـ آدم ã!ب أجساد هيى وقيل ـ ا ÒGأثقا

بأمتعxم@/ أيى بثَقَلxم القوم
وثقُل وزنه@, أيى ِثقَله@, وأعِطه وأaال@, ل ßa مثل أ�ثقال واحد الثِّقل ـ صحا

ثقيل@/ فهو ِصَغراً@, َصُغر مثل ِثقًَ& ُء ãÏ¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مفهوم اXع! وهذا اòّفة@, خ&ف وهو واحد@, اXاّدة هذه ã| Ø ã5ا¡قي اXع! أّن
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٢٥ ثقل

نفسـه ã| يثقُل وXا اXع!@, جهة من أو ,@ ّ الظاهريى الوزن جهة من يَثقُل ا ßX شامل ã Ø�ك@
طفل@, قّوة ٕا� بالنسبة ثقيل كيلوات `س وزن فٕاّن شخص@, ٕا� بالنسبة أو عرفاً@,
أن يقـدرون ف& اXتوّسـطة أ�فراد ٕا� بالنسـبة ثقيلة فهيى العلميّـة اXطالب وهكذا

Jملوها@/
اXع! جهة من ثقـيً& كان ٕاذا فاXتاع اسـتعGFا@: موارد ã| منظور اXع! فهذا
وإ�نس ا�ّن ع� الثَّقل� ٕاط&ق اللحاظ وwذا الثَّقَل@, عليه يطلق وأ�Yيّة والقيمة
كEة باعتبار هذا وليس ومTلة@, وُخلقاً َخلقاً اXاّدة nعا ã| ومهّم� عظيم� Fuلكو

اXع!@/ هذا مصاديق سائر ã|وكذلک أ�نواع@, Eأ@ك من عدداً أقّل F Øuفٕا العدد@,
نفس ع� يدل وهو مصدر Ëºا والثِّقل ,@ Ò(والِك َغر كالصِّ مصدر قَل الثـِّ ٕاّن Øj
ونفيس 
خط أو وزين ء ãÏ¾ كّل وهو مش}ة صفة كَحَسن والثَّقَل وا¡دث@, اXع!
أ�فـعال ã| ا�~لة ومع! ء@, ãÏ¿ال به يَثقل ما أيى لة ل&~ صيغة كمفتاح واÇßXثقال /@ Ó!مع
عن عبارة ء ãÏ¿ال به يَثقل وما ء@, ãÏ¿ال نفس ã| صفة أو خصوصيّة ٕا� يرجع الّ&زمة

فيه@/ الذيى الثِّقل

/@٥ . ٧٣ ـ lًثقي عليکقوً/ ã ß%َسُنل ٕانّا
الناس@/ Jتمله النفسو� ã| أيى

/@٧ . ١٦ ـ ٕا&َبَلد أثقالكم ِمُل ÒIو
عليكم@/ aله يثقل ا ØW أيى

/@٤١ . ٩ ـ وِثقاً/ ِخفافاً ٕانفروا
wا@/ مثقّل� أو وأ�متعة Ë¿¡ا عن Vّردين أيى

/@٢ . ٩٩ ـ ا ÒGأثقا وأخَرجتأ/رُض
وزلزاGا@: اXاّدة nعا أ�رض من أريد وٕاذا /@ Ó!ومع قيمًة أو وزناً ثقيل هو ا ØW
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ثلث ٢٦

اXاّدة@/ nعا ã|تكّونت ا ØW الروحانيّة النفوس أ�ثقال من اXراد فيكون
/@٧ . ٩٩ ـ يََره َخ3اً ٍة ذَرَّ ِمثقاَل َيعمْل fن

يره@/ ØÌ¿ال من أو 
òا من ذّرة ثقل ٕا� به يتوّصل ما مقدار أيى
مفعول 
òا فٕاّن اËºمصدر: الثِّقل أو مصدراً الثِّقل دون باXثقال 
التعب ٕاّن Øj
لذيى اXع!وصف ã| ا¡ال فٕاّن مشتقّاً يكون أن ا¡ال ã| وأ�صل عنه@, حال واXثقال

با¡دث@/ الذات يتّصف و� ا¡ال@,
/@١٨٩ . ٧ ـ اَ" َدَعوا أثقَلت ØFَفل fّرتِبه َخفيفاً lً Òaلت Ò Òa تََغّشاها ØFَفل

وتوّجهت وال@بية@, وا¡فظ التغذية @أثر ã| ته@ثقيً& Ú
ا¡مَل@وَص َجَعَلت @فٕاذا أيى
ا�@/ َدَعوا واXع!@, الظاهر ã| ثقيً& &ًaلتa أuا ٕا�

/@٣٨ . ٩ ـ ٕا&أ/رض Ôrاقل ٕاثّ
ا�ستمرار@/ حصول ع� الصيغة وتدّل ,@rتَثاقل وأ�صل التفاعل من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثلث@:

ØËÉبالB والثُّ&ثاء وث&ثة ٕاثنان يقال@: العدد@, ã| وهيى واحدة كلمة ثلث@: ـ مقا
أ�يّام@/ من والفتح<

وا�Çمع وتسكّن@, لٕ&تباع الّ&م ØËÉ وتُ أجزاء ث&ثـة من جزء الثُّلث ـ مصبا
فيه اGاء تثبت عدد والث&ثة فيه@/ لغة hكر مثل والثَّليث وأعناق@, عنق مثل أث&ث
القـلُم ُرفع Bص<@: وقوله نسوة@, وث&ث رجال ث&ثة فيقال للمؤّنث وIذف للمذّكر
,@Fثالثَه ¼Íßت بابÍÈب@: الرُجل�من وَثَلثُت ع�مع!أ�نفس@/ أ@ّنث ث&ث@, عن
وا�Çمع ÇWدود الثـ&ثاء ويوم أمواGـم@, ُثلث أخذت قتل@: باب من القـوم وثلثت
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٢٧ ثلث

واواً@/ اGمزة بقلب ث&ثاوات
كنت ٕاذا أثِلُثهم@: القوَم وَثلثت ثالثاً@, FG صار ثَلثاً@: Fإ�ثن�يَثِلثُه ثَلثُت ـ لسا
بـه@/ ليـنفرد البناء هذا له صيغ ولكنّه الثالث@, حقّه كان أ�يّام من والثَّ&ثاء ثالثهم@/

قياس@/ 
ع�غ الثَّ&ثة@, ٕا� منسوب Ø ã~&ُّوالث
وNمع أ�يّام@, من والثَّ&ثاء للمؤّنث@, والثَّ&ث اXذّكر@, عدد ã| الثَّ&ثة ـ صحا
مثل َثليث فقلت ياًء زدت الثاء فتحت فٕاذا ث&ثة@, من Îºم والثُّلث َث&ثاوات@, ع�
ٔ�@نّـه والصفة@, للعدل م½Íوف 
غ وَمثلث وثُ&ث يس@, Ò̀ و وَسديس وَسبيع � Ò\
وُث&ث@/ مَث! بقوم مررت تقول ٔ�@نّک صفة وهو وَمثلث@, ثُ&ث ٕا� ثَ&ٍث من ُعدل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Ø̂ ٕا اòصوصيّات ã}وبا ا¢صوص@, العدد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
العـدد@, هذا له ثبت ما ع� فيدّل صفة كُصلب فالثُّلث يغ@/ الصِّ اخت&ف من يستفاد
هـذا مفهوم فٕاّن ء@, ãÏ¾ من أÎºم ث&ثة من اXتجّزيى ال«Îم ع� ينطبق اXع! وهذا
عن اòارج إ�ثن� بعد الواقع الثالث R&ف ,@ Ø ã�الداخ ا�زء Gذا حينئذ ثابت العدد

/@Fمفهومه
ع� تدّل الصيغة هذه ã|أ�لف وزيادة كُشجاع@, صفة أيضاً فهو الثُّ&ث@: اÇXع!وأمّا وهذا وبإ�ستدامة@, مستمّراً العدد هذا له ثبت ما أيى وا�ستدامة@, ا�ستمرار

ث&ثة@/ ث&ثة قوGم عن أخري عبارة
/@٣ . ٤ ـ وُرباَع وثlَُث Ò6َمث النِّساء ِمَن َلكُم طاَب ما انِكُحوا َف

/@١ . ٣٥ ـ وُرباَع وثlَُث Ò6َمث أجنَحة ã&اُو lًُرُس
اXعدود@/ وخصوصيّة اXاّدة ٕا� نظر دون من العدد@, هذا عنوان يستمّر أيى
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ثّل ٢٨

/@١٤٢ . ٧ ـ َليلًة Òث�lَثÏºمو وواعَدنا
با�مع@/ ملحق اللفظ هذا

/@٢٠ . ٧٣ ـ الليل ã Ò7 ُثلُ ِمن Òæأد تَقوُم أ@نّک
الثُلث@/ ومفرده تثنية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثّل@:

ّل@/ والذُّ واGدم السقوط وا�~خر التجّمع@/ أحدYا متباينان@, أص&ن ثّل@: ـ مقا
البيَت@: ثللُت ـ ãæوالثا الناس@/ من ا�Fعة والثُّّلة@: /@sالغ من ا�Fعة الثَّّلة@: ـ فأ�ّول

حاله@/ ساءت عرشه@: ثُلَّ اG&ك@/ والثَّلَل@: /@iالب تراب والثّلة@: هدمُته@,
bاعة والثُّلَة ,@sالغ bاعة والثَّلّة الثُّّلة@, وب�هذه ب�الثَّلّة �@َيفرق ثلل@: ـ أسا

Çيى Ød الصوف@, أيى الثَّلّة جيّد وكساٌء ,@sغ أصحاب أيى ُمِثّلون@, ف&ن وبنو الناس@/
هدمته@, أيى سقفه@, وهو البيت عرش وثللَت بال«Êء@/ اXطر كتسمية منه هو ما Ëºبا

َمثلول@/ وبيت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشخصيّة, اòصوصيّات التشّخص@وٕالغاء ٕازالة هو @اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
عن بإ�خراج ال@اب خصوصـيّات وٕازالة ا¡ال@, وٕازالة البيـت@, عFرة ٕازالة ã| Fك@
باعتبار كالقوم ا�شتقاق@, مبدأ باعتبار ا�Fعة ع� فيطلق الثُّلّة وأمّا وهكذا@/ Tّله@,

فzم@/ القيام ٕا� النظر
/@٣٩ . ٥٦ ـ ِخرين Ð/ا ِمَن َوُثلٌَّة Òل� أ/وَّ ِمَن ُثلٌَّة

ألغـوا م Øuفٕا ا¨ـ�@, وأصحاب السـابق� ع� صفة الكلمة هذه أطلقت فقد
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٢٩ Øj
ٕاخواناً فصاروا التلّونات@, وأزالوا الدنيّـة الدنيا هذه ٕاعتبارات وأسقطوا شـخصيّاtم

/@ ـ ر@ ÔÌ Ôº ع' ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدوِرِهم ã| ما ونَزعنا Vتمع�ـ
ا�~خرة@/ nعا ã| bاعة كّل عن وا�عتبارات الشخصيّات Tو ٕا� مضافاً

وإ/@كرام@/ lِل Ò8ا ذو َربَِّک وجُه وَيب%× فاٍن zا َعلَ َمن @كلُّ
يُثّل@/ ما أيى كاللُّقمة@, فُعلة صيغة ع� الثُّلّة تكون أن و�@يبعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øj
bعَته@/ ٕاذا Øاً@: Ò\ َء ãÏ¿ال \مت يقال: ل�@, ã| اجBع وهو واحد أصل :@ Ø Òj ـ مقا
النبَت الشاة ت Ø\و الثُّمَّة@/ ا¡شيش من للقُبضة ويقال ا¡شيش@, ã| يستعمل وأ@كEما

قلعته@/ بفzا@:
ٕاذا Øاً@, Ò\ ـُه Ø Ô\أ َء ãÏ¿ال و\مـُت Bورق<@, ُخـوٌص له ضعيف نبت الثُّـمام@: ـ صحا
bعُته@, َء@: ãÏ¿ال و\مُت ا@/ ÒxWور ا Òxأصلح ٕاذا أموريى و\مُت بالثُّمام@, ته ÚWور أصلحتَه
, ع�@ال@تيب@وال@اخيى حرف@يدّل : Ú Ôjو / َّ يكِنسه@وNمع@ا�يَّد@والرديى ه@ويَقُمُّه: َيُثمُّ وهو

للقريب@/ هنا ]Tلة للتبعيد وهو هناك@, ]ع! Ú Òjو التاء@, علzا أدَخلوا ور]ا
يَثُمُّه َء ãÏ¿ال Ú Òj بأمره@/ وا�هBم شأنه ٕاص&ح أهل أيى وَرمِّه \Ùه أهَل كنّا ـ أسا

وأصلحه@/ bَعه ٕاذا َيُرمُّه وَرمَّه

ã| والعامل ,@ ÓDنَع رأيَت Ú Òj رأيَت وٕاذا ـ ٕا�اXكان ٕاشارة الثاء@: بفتح Újَو ـ لسا
اXكـان وهو زيد@, هناك ]Tلة ٕاشارة الك&م ã| Ú Òj ٕاسحق@: أبو قال رأيت@/ Ó!مع Ú Òj
ـَة Ú Ò\و السا@كن�@, �لتقاء الفتح ع� وبقيـت ٕ�Çwامها@, ا�عراب وُمنعت منک@, البعيد

/@ وال@اخيى ع�ال@تيب يدّل عطف حرف Ú Ôjو /@ Ú Òj ]ع! أيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Øj ٣٠

والتحقيق@:

مورد ã| ا�مع أيى إ�ص&ح@, بقيد ا�مع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والفصل@/ اò&ف ورفع إ�ص&ح ٕا� Jتاج

ã| وكـذا ا�Çمع@, مع! العطف ã| فٕاّن الكلFت@, هذه ب� التناسـب *O@�و
:@ ال@اخيى وأمّا البعيد@/ اXكان بينه@وب�@ذلک به@وNمع فيقرِّ اXكان@, من إ�شارة@ٕا�بعيد
والفواصل@/ واXوانع اXبعِّدات رفع ٕا� إ�ص&ح مرجع فٕاّن إ�ص&ح@, لوازم من فٕانّه
ع�اòصوصيّت�@: عن@الد�لة �Hلو :@ Ú Òj @أو Ú Ôj كلمة فيه تستعمل @كّل@مورد ã*ف
التقريب هذا كان فٕان والفصل@, البُعد رفع مفهوم وخصوصيّة ا�مع مفهوم مع!خصوصيّة وهو بالعطف كان وٕان /@Ëºا وهو بالفتح Ú Òj فلفظها :@ ّ اdيى مع! وهيى بإ�شارة

حرف@/ فهو :@ Ø ã|حر
/@١١٥ . ٢ ـ ا" وجُه Ú Òqَف تََولَّوا ÒCفأي

و�@Zنـعه ء ãÏ¾ �@Jجـبه قريب عزيز وظاهر فzا ã Ù�متج وجّل عّز فوجهه
صارف@/

/@٦٤ . ٢٦ ـ َخريَن Ð/ا Új وأْزَلفنا
Vتمع�ومتقارب�فzا@/

/@٢٠ . ٧٦ ـ ÓDنَع رأيَت Ú Òj رأيَت َوٕاذا
حجاب@/ ِب& ومتجّمعة قريبة هناك أيى

ومتقاربة@/ متجّمعة أ�مور تلک ع�ظهور تدّل الكلFت فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣١ \ود

\ود
عليه Eك ٕاذا َمثمود@: وماء له@, ماّدة � الّذيى القليل اXاء والثََّمد@: الثَّْمد ـ صحا
عنده@/ ما يَنفد ØRح السؤال عليه ÔEك ٕاذا َمثمود@: ورجل أقلَّه@/ ٕاّ� يُنفدوه ØRح الناس
َحجر وإ�\د ف@, ÒÍ½ يُ و� ف ÒÍ½ يُ Bع< صا¬ قوم وهم أ�و� العرب من قبيلة ود@: Ò\و

به@/ يُكتحل

اشxرت البـائدة العاربة من قبيلة \ود@: بنو ـ@ ١٨٧ للقَلقَشـنديى أ�َرب uاية
\ود بنو وهم ,@> ã!ب كلمة 
غ من Bأيى ã!َب
غ من \ود ٕاّ� فzا يقال ف& أبzم Ëºبا
وواديى جر ß¡با منازGم كانت نوح@, بن سام ابن ٕارم@, بِن كاثر ويقال ,@o�با جاِثر ابن
ٕاذ أعFرهم@, لطول مراعاة ا�بال ã| بيوtم ينحتون وكانوا والشام@, ب�ا¡جاز القُري
ا� بعث وقد زماننا@, ٕا� باقية وهيى عاشوا@, ما بقايا ف
عون تطول أعFرهم @كانت
كاِثر بن عبيد بن ماسخ بن أسف بن عبيد بن صا¬ وهو رسوً�@, صا¡اً أخاهم Gم
Ø ã�الن أّن الصحيح ã| ثبت وقد ال«Êء@, من بصيحة ا� فأهلكهم يؤمنوا فلم \ود@, ابن
ã5ستُس� ما بٕاراقة وأمر مسا@كyم دخول عن فyي تبوك غزوة ã| جر ß¡ا ã| مرَّ Bص<

الناقة@/ تِردها كانت ãRّال iالب من يَستقوا وأن آبارهم من
واديى من وهيى كان السُّ قليلة صغ
ة قرية جر ß¡وا ـ ١٩ ّ إ�صطخريى مَسالک
الَّذيَن وَد Ò\و ـ فzم ا� قال الّذين \ود ديار كانت وwا جبال@, ب� يوم ع� القُري
ِمَن وَتنِحـتوَن ـ ا� قال الّذين وxLم ا�ـبال تلک ورأيت ـ@ بالواِد خَر الصَّ جابوا
تـلک وتسـّمي جبال@, أضعاف ã| بيوتنا مثَل بيوتاً ا Ôxورأي ـ Òفاِره� ُبيوتاً ـباِل ß8 ا
مyا قِطعة كّل رأيت توّسطxا ٕاذا ØRح متّصلة العيان ã| جبال وهيى أ�ثالب@, ا�بال@:

الشام@/ أّول وب� جر ß¡ب�ا وتَبوك \ود@, iب وwا بنف«Îا@, قا_ة
ب�الشام نوح بن سام بن ٕارم بن عابر بن ملک\ود وكان ـ ٢٥٩ . ١ اXروج@:
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\ود ٣٢

أبنية هذا ٕا�وقتنا وبيوtم الناقة@, بفَّج وديارهم ,@ ØãÏ¿ا¡ب البحر ٕا�ساحل وا¡جاز
ا¡اّج طريق ã|وذلک بادية@, وآثارهم باقية البالية< Bالعظام هم Ô ÒWوِر ا�بال ã| منحوتة
بأبـواب الصحراء ã| منحوتة وبيوtم الُقري@, واديى من بالقرب الشام من ورد ع�Xن أجسامهم أّن ع� يدّل وهذا ع½Íنا@, أهل مسا@كن قدر ع� ومسا@كyم صغار

أجسامهم@/ بُعد من القَّصاُص به ( ÔO ما دون أجسامنا@, قدر

ã| مُقامها كان \وداً@ أّن العرب: كتب ã| واÎ¿Xور ـ ٦٤ إ�س&م قبل العرب
وقـد مكـة@, ٕا� ّ الشاميى ا¡اّج بطريق القُري واديى ã| صا¬ ]دائن اXعروفة جر ß¡ا

/@ ãÏÈاXا العام ã| جَر ß¡ا ا¡جازيّة ا¡ديديّة كة السِّ وصلت
Ë»َوط والَعFلقة و\ود عاد ع� تشتمل الطبقة هذه البائدة@: العرب ـ ٣٧ ã|و
العـاربة@, العرب ويسّموuا ٕالzم ينتميى ومن وحÍÉموت وجرهم oوأم وَجديس

سام@/ أبناء من م Øuوٕا
َلد@, Ò�ا ã| يب5 القليل هو وقيل �@ماّدة@له@, الّذيى القليل اXاء والثََّمد@: الثَّْمد ـ لسا
أ�ّول العـرب من قبيلة و\وُد@: الصيف@/ ã| ويذهب الشتاء ã| يظهر الذيى هو وقيل
ذهب ¼Íفه ومن /@ Ø ãèعر Ø ã�ن وهو ٕالzم ا� بعثه صا¬ قوم وهم ف@, ÒÍ½ يُ و� ف ÒÍ½ يُ
القـبيلة ٕا� به ذهب ي½Íفه n ومن ]ذكر@, يى Ød مذّكر Ø ãèعر Ëºا ٔ�@نّه ّ ا¡يى ٕا� به

مؤنثة@/ وهيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق

بن كاثر ابن وهو نوح@, أحفاد من لواحد ÓÊºٕا أ�صل ã| كانت \ود كلمة أّن
يكون أن �@يبعد لفظ\ود ٕاّن Øj wا@, ما@يتعلّق ٕارم@: ã| تقّدم وقد نوح@, بن سام بن ٕارم
كاِثر مقابل ã| وهو جسمه@, ã| ÇGزالة الرجل به يى Ød مش}ة@, صفة ذلول وزان ع�

أبيه@/ Ëºا
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٣٣ \ر
القبائل@/ Eأ@ك ã| Fك العرب@, ã| متداول جّدهم Ëºبا القوم وتسمية

بقرب كانت Tلّهم وأّن عربيّاً@, كان لساuم أّن اXنقولة@: الكلFت من واستفيد
اXدينة@/ من Ø ãèالغر ال¿Êل جانب ã| تبوك من

ِمثُل و\وَد@, وعاٍد نوح قوم قبلكم من اّلذيَن َنبَأ آيـات@: ظواهر من ويستفاد
قوم أّن وغ
ها@: أب%@, fا اُ/و&و\وَد عاداً أهلک وأ@نّه و\وَد@, وعاد نوح قوم دأِب

وعاد@/ نوح بعد كانوا \ود
بالقاِرعة: وعاٌد كّذبت\وُد وَد, Ò\ِفرَعوَن@و نود Ô8َحديثا هلأتاك آيات@: وأمّا
ã|و نظرهم@, ã| أو الواقع ã| وشديد ّ قويى هو ما وقّدم والبطش@, أ�خذ مورد ã| فهيى

زائدة@/ ع)ة أخذهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

\ر@:
وِجبال@, َجبَل مثل ِثمار الثََّمر وbع والثََّمرات@, الثََّمر واحدة الثَّمَرة \ر: ـ صحا
ٕاذا ثـاِمر@: وشجر \ُره@, طَلَع الشجُر@: وأثَمَر ويثقّل@, Oفّف الُمَثمَّر اXال أيضاً والثُُّمر

\ُره@/ أدرَك
غ
ه عليه َمُل ÔJ Øj متجّمعاً@, ء ãÏ¾ عن يتولّد ء ãÏ¾ وهو واحد أصل \ر@: ـ مقا
أوان بلغ الّذيى الثاِمر@: والشَجر ر@, Ô Ô\و ار ß\و ر Ò Ò\و رة Ò\ يقال معروف@/ فالثََّمر استعارًة@/
الدعاء: ã| ويقال عليه@/ القيام أحسَن ماَله@: الرجل ر Ú Ò\و الثَّمُر@/ فيه الّذيى ثِمر: ÔXوا ُيثمر@/

اه@/ Ø^ أيى ـ مالَه اُ� ر Ú\
ِثمار وا�مع \رة@, الواحد الشجر@, أعFل من يُتطعَّم ما لكّل Ëºا الثََّمر ـ مفر
و\رة الصا¬@, العمُل العلم كقولک\رة \رته@, ء ãÏ¾ عن يصدر نفع لكّل ويقال رات@/ Ò Ò\و
عنه ã Øوالتد� اGيئة ã| با¥ر تشبzاً أطرافها@, ُعقدة وط السَّ و\رة ا�ّنة@/ الصا¬ العمل
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\ن ٣٤

اGيئة ã| با¥ر تشبzاً بد الزُّ من Iّبب ما éالل من والثَّميرة الشجرة عن ا¥ر ã Øكتد�@
/@éّالل عن والتحصيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@� أم يتطّعم ا ØW كان سواء ء@, ãÏ¾عن ويتولّد يتحّصل ما كّل عن عبارة ا¥ر أّن
ã| أطلق وقد Mسبه@/ ء ãÏ¾ كل ã*ف ُمّراً@, أو حلواً غ
مطلوب@, أو مطلوباً كان وسواء
النبات@, وسائر والرمّان والزيتون والزرع النخل من كّل \ر ع� ١٤١ و ٩٩ . ٦ آية

اُخر@/ آيات ã| وكذا

/@٦٩ . ١٦ ـ الثَّـَمرات كّل ِمن ã' كُ Új
نبات@/ من يتولّد ما كّل من أيى

/@٢٢ . ٢ ـ َلكُم ِرزقاً الثَّـمراِت ِمَن ِبِه فأخَرَج

والزرع@/ الشجر \رات من أيى
/@١٥٥ . ٢ ـ والثَّـَمرات وأ/نُفِس أ/مواِل ِمَن ونَقٍص

نبات@/ كّل من \رات
أ�عFل \رة فٕاّن اXعقـولة@: اXعـنويّة ا¥رات ã| وكذلک ا¤سـوسات@, ã| هذا

وإ�خ&ص@/ العبوديّة حقيقة وحصول القلب ã| النورانيّة Iقّق الصا¡ة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

\ن@:
مـثل قليل وأ\Ôن وأسباب@, َسَبب مثل أ\ان وا�مع العوض@, الثََّمن@: ـ مصبا
بثَمن@/ مَبيع أيى مُثَمن فهو بثمن@, بعته أ@كرمُتـه@: وزان َء ãÏ¿ال وأ\نـُت وأجبُل@/ َجبَل
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٣٥ \ن
وبالتخفيف اoXلٕ&تباع@, ØËÉب والثُُّمن والتخم�@/ با¡دس \ناً له جعلت تثميناً@: و\Øنتُه
باب من القـوم و\نُت فيه@/ لغة hكر مثل وا¥� أجزاء@, \انية من جزء والتسك�@:
اXذّكر للمعدود وا¥انية أمواGم@, ن Ô\ أخذت قتل: باب ومن م@, Òyثام ¼Íت ÍÈب@:
ãÏÈالقا ã| ا Òtثبو َتثبُت@الياء أضفت@ا¥انية@ٕا�مؤّنث@: وٕاذا /@ ãæا¥ا@ للمؤّنث@أيى وMذفها
وٕاذا الفتحة@, تظهر نسوٍة Ò ãæورأيت\ا نسوة ãæا\ جاء تقول اXنقوص@, ٕاعراب واُعرب
اXـرّكب ã|و ,@ ãæا\ ورأيت بAٍن مyنَّ ومررت \اٍن النساء من عنديى قلت تضف n

أفصح@/ والفتح وفتحها الياء ب�سكون َت Ø
H
بعت يقال \انية@/ من جزء وا�~خر يُباع@, ما عوض أحدYا أص&ن \ن: ـ مقا

اللغة@/ كتب سائر ã| مyا وقريب \انية@/ من فواحد والثُُّمن@: َنه@/ Ò\ وأخذت @كذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مyا وقريب اXعاملة@, مقام ã| العوض هو الكلمة هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ء@/ ãÏ¾ من ويتحّصل يتولّد ع�ما وتدّل ا¥ر @كلمة
مأخوذاً وليس الع)ّية@, اللغة من مأخوذ أ@نّه فالتحقيق ا¢صوص@: العدد وأمّا

/@Fyبي التناسب لعدم اXاّدة@, هذه من
\انية@, ٕا� العربيّة ã|فتحّولت ,@ ٨ = وناه@] ßc@] الع)ّية@: ã| فيقال

أ�عداد@/ سائر ã| Fك@
الثُُّمن@/ فلهّن َجلدةً@, Òان�\ ام@, أيّ \انية أزواج@, \انية ِحَجج@, Ò ãæا\

الثلث@/ كلمة ٕا� 
التعب خصوصيّات ã| راجع

/@١٧٤ . ٢ ـ lًقلي \ناً به ويش?وَن
/@٤٤ . ٥ ـ lًقلي \ناً ãçبآيا تش?وا@ و/
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ث� ٣٦

/@٩٥ . ١٦ ـ lًقلي ناً Ò\ ا" بعهد وا Ò?تش و/
و[اي&تTدودة@/ ّ دنيويى متاع من قليً& عوضاً أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ث�@:
أو متوالي� شيئ� جعله أو مّرت� ء ãÏ¿ال تكرير وهو واحد أصل ث!@: ـ مقا
والثُّنيان@: والثِّ! معروف@/ العدد ã| وإ�ثنان ثنياً@, ء ãÏ¿ال ثنيت قولک وذلک متباين�@,

ã!يع الصدقة@, ã| Ò! ثِ � مّرت�ـ يُعاد أ�مر والثَّ!@: ثانيه@/ كأ@نّه السيّد بعد يكون الّذيى
مّرة Ø!يُث ذ@كره أّن وذلک الباب@, قياس من ومع!ا�ستثناء مّرت�@/ السنة ã| �@تؤخذ
عظم ã| Nعل Bعود اòشاش ã| الزمام طرف واßXثناة التفصيل@/ ã| ومّرة ا�ملة ã|
ـ ãæثاÒXا ِمن َسبعاً وكّرر@/ الكتاب من قرٔي ما واÒXثناة@: الزمام@/ ãæثا كأ@نّه ا�مل< أنف

وُتكّرر@/ Ø!تث قراءtا أّن أراد
من ذلک وLُو 
البع فِعقاُل والثِّناء@: ُصوف@/ أو َشَعر من َحبٌل الثِّناية@: ـ صحا
ٕاذا بـثناءين@: 
البع عقل تقول أفرد@, لو ثناء فهو ثنـييه من واحد وكّل ,@ Ø ã!مَث َحبل
قال تضاعيفه@/ أيى ء ãÏ¿ال أثناء واحد Ô ã!ِّوالث حبل@, ã|بطر أو Mبل bيعاً يديه عقلت
النوق@: من Ò!ِّوالث ثنيت@, ما ا¡بل Ò! وثِ منعطفه@, وا¡بل الواديى من Ò!ِّالث أبو@عبيد@:
من Ëº�ٕا والثُّـنيا@: مّرتـ�@/ يُعاد أ�مر :@ Ò!ِّوالث ولدها@/ ا Ôzوثن بطنـ�@, وضعت ãRّال
غ وثُنـاء ومَث! ٕاثن�@, ٕاثن� أيى مَث! مَث! وجاؤوا الثنـوي@, وكذلک ا�سـتثناء@,
وَثـنيُته@: كّفـه@, وثناه@, عطفـته@, ثَنياً@: ء ãÏ¿ال وثنيُت ث&ث@/ ã| قلـناه Xا م½Íوفات
والثُّنيان ٕاثن�@/ جعلته تثنيًة@: وثنّيتُه ثانياً@, له ¼Íت ٕاذا وكذلک حاجته عن ¼Íفتُه
والثَّـِنيّة الثُّـنيان@/ مثل والثِّ! والثُّ! ِثنيٌَة@, وا�مع اXرتبة ã| السيّد دون يكون الّذيى
للمؤّنث@, وٕاثنتاِن اXذّكر, عدد وٕاثنان@من العقبة@/ طريق والثَّنيّة ّن, السِّ من واحدة@الثَّنايا
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٣٧ ث�

Ëº�ٕوا خ
اً وأث!عليه انعطف@/ وانث!: أ�لف@, Mذف ِثنتان@, أخري لغة اXؤّنث ã|و
ا Øu@�ٔ :@ ãæمَثا الكتاب فاIة وتسّمي اXئ�@, من أقّل كان ما القرآن من ãæثاXوا الثَّناء@/
العذاب@/ بآية الرaة آية �ق@ان أيضاً@, ãæمَثا القرآن bيع ويسّمي ركعة@, كّل ã| Ø!تث
وَمثانيه@: وأثناؤه وانث!@/ Ø!تث وقد ع�بعض@, بعضه ردَّ ثَنياً@: ء ãÏ¿ث!ال ـ لسا
ãæومَثا وأجراُعه@/ مَعاطفه :@ الواديى وأثناء وِمثناة@/ ومَثناة ã! ثِ واحُدها وطاقاته@, قواه
حاجتـه@/ عن ¼Íفته وثنيُته@: عطفته@/ ثَنياً@: ء ãÏ¿ال وثنيت َمعاطفه@/ وTانيه@: الواديى
له وينطويى ّب ÔJ ]ا Bص< Ø ã�النّـ يَل5 كان بعضمن ã| نزلت ُصدوَرهم@: يَثنون م Øuٕا

والبغض@/ ع�العداوة
/@ ãæالثا ـ [@ِش!@] ـ قع

ٕاثنان@/ ـ [@oِشن@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تطلق ا¡يثيّة وwذه وال½Íف@, ا�نعطاف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وغ
ها@/ Ø ã!ثÒXا وا¡بل والتكرر ع�العود

أ�و�@, اXرتبـة ã| وعوده الواحد تكّرر باعتبار فهو ا¢صوص@: العـدد وأمّا
الع)يّة من مأخوذاً كونه ٕا� مضافاً الواحد@/ من اXتضاعف اXكّرر العدد هو فإ�ثنان

تثنيًة@/ ثنّيتُه ـ منه يشتّق ما ا�نðاعيى با�شتقاق منه يَشتّق Øj >oشن Bِش!@,
موضوعاً السابق ã Ø�الك عن وا�نعطاف ا�ن½Íاف باعتبار فهو ا�ستثناء@: وأمّا

حgاً@/ أو
فيه يتحقّق الّذيى وا¤ّل ]ع!اXورد مكان Ëºا مَفعل أ@نّه فالظاهر اÒXث!@: وأمّا
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ث� ٣٨

من إ�ثنـان :@6 َمثْ النِّسـاء ِمن لكم طاَب ما فانكُحوا آية ã| واXراد ا�ثنـ�@, عدد
لكم@/ طابت ãç&ّال النِّساء

ع�العدد ٕاثن�تدّل كلمة فٕاّن ٕاثن�@: ٕامرأت�@, ـ كلمة دون الصيغة هذه وذ@كر
امرأت� وكلمة موضوع@/ ضمن ã| ٕاّ� Gا Iقّق � الgيّة أ�عراض من والعدد نفسه@,
العدد قيد بلحاظ اXوضوع وهو ع�اXقصود تدّ�ن ف& ,@ Ó Ø!مث وهو ع�موضوع تدّل

واعتباره@/

وزان الصفة استعFل ع�عدم يدّل وُرباع@: ثُ&ث ـ مقابل ã| الصيغة هذه وذ@كر
الُفصحي@/ اللغة ã| اXاّدة هذه من فُعال

مَث! ٕاّن قالوا وا�ستقرار@: الثبوت ع� يدّل مَفعل وكذلک فُعال وزان كان ا ØXو
مفاهيمها@/ حقيقة عن غفلة مكّررة@, كلFت عن معدولة وُرباع وثُ&ث

ã| وا�ستعFل والعجمة الوصفيّة هو ¼Íفها@: منع ã|السبب يكون أن يبعد و�
مؤّثراً@/ يكون ف& ّ ا�عتباريى العدل وأمّا التأنيث@,

الثـابتة ا¡قائق ٕا� ومرجعها والصوارف@, ا�نعطافات ]ع! فهو :@ ãæالثا وأمّا
الكامل@/ والتوحيد التاّم إ�خ&ص ٕا� اXنxية إ�Gيّة واXعارف

اÇXتعال ا� حـّق ã| العرفان ينتج إ�Gيّة اXعارف من كّ&ً أّن ذلک@: وتوضيح
العزيز ا� 
غ عن وا�ن½Íاف ا�نعطاف يوجب ّ ثانويى وبلحاظ وصفاته@, وأÊºئه

الكامل@/ التوحيد ٕا� ينxيى ØRح اXتعال@,
ا�عتبار@: الكتابwذا ع�فاIة ãæثاÒXا السبع واط&ُق

ٕا� التوّجـه عن معرضاً ا�< Ë»بB ووجهته ا� dة ٕا� أّوً� توّجهاً فzا فٕاّن
اُخر@/ أÊºء
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٣٩ ث�

اُخر@/ تعاريف عن معرضاً وعظمته وتعريفbاله aده ٕا� ثانياً توجهاً Øj
ظاهريّة نعم عن معِرضاً اòاّصة ورحيميّته الشاملة العامّة رaانيّته ٕا� وثالثاً

آخرين@/ من

ا¤سن�@واXسيئ�, �زاء @يوم@الدين ã|@طلقXالک@اXا التوّجه@ٕا�@أ@ّنه@تعا� ورابعاً
العبادة ã|إ�خ&ص قبل وهذا اً@, ØÍÈ و� نفعاً و�@لغ
ه لنفسه لک ÒZ�تعا� غ
ه وأّن

وا�ستعانة@/

عن وا�ن½Íاف تعا� منه وا�ستعانة العبادة ã| ٕاليه اòالص التوجه وخامساً
تعا�@/ غ
ه

الÇgال ٕا� 
والسـ السعادة ã| oسـتقXا ال½Íاط ٕا� اGداية طلب وسادساً
غ
ه@/ ٕا� الطرق عن وا�ن½Íاف

وتوضيحه@/ وتعريفه تعي�ال½Íاط وسابعاً

انعطافات ا Øuوٕا س
ه@, ã| إ�نسان ٕا�كFل تنxيى وانعطافات سبعة ãæمثا فهذه
مـقام ٕا� السـلوك ٕا� بالنسبة روحانيّة ومنازل وع&ئقها@, اXاّدة nعوا ٕا� بالنسبة

/@sواغت فتدّبر واòلوص@/ القرب
ã| يـقرأ التـوحيد وأّن والتوحيد@, ا¡مد سـورة ب� Dف التناسب اتّضح وقد

ا¡مد@/ سورة وهو السبع ãæثاXا عقيب الصلوات
وعقً&@/ أدباً وجيه 
فغ :@
التفس كتب ã| ع�ما ãæثاÒXوا اXث!× 
تفس وأمّا

/@١٨ . ٦٨ ـ يسَتْثنون َو/ Òُمصِبح� ا Úyُم ßÍ Ö½ لَيَ أقسموا ٕاذ
بالنسبة نظرهم ã| ا�ن½Íاف يُعلنوا nو حgهم ã| ا�نعطاف يُظهرون و� أيى

ربَِّک@/ من طائٌف علzم @فطاَف واXسا@ك�ـ الفقراء حقوق ٕا�
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ث� ٤٠

/@٩ . ٢٢ ـ ا" َسبيل عن لُيِضلَّ ِعطِفه Ò ãæثا
فـٕاّن ا�سـتكبار@, عن كنايـة وهذا@ ا¡ـّق@, عن جانبه ومُنَعطفاً مُن½Íفاً أيى

وا¦ايل@/ با�نعطاف أّوً� يتحقّق وإ�عراض ا�ستكبار

/@٥ . ١١ ـ ُصدوَرهم َيثُنون م Øuٕا أ/
عنه@/ بصدورهم ينعطفون أيى

/@١ . ٣٥ ـ وُرباَع 6وثlَُث َمثَ أجنَحٍة ã&اُو
أ�عداد@/ هذه وتثبتGا أ�ربع أو الثَّ&ث أو إ�ثن� بعدد تتّصف أجنحة أيى

/@٣ . ٤ ـ وُرباَع وثlَُث َمث6× النِّساِء ِمَن َلكم طاَب ما فانكُحوا
أو العدد@, هذا Gا إ�ثن�وثابتاً بعد Wدوداً Ó!مَث الطيّبة اXنكوحة تكون أن أيى

ا¡ّد@/ هذا عن يتجاوز و� أربعاً@, أو ث&ثاً تكون
/@٤٦ . ٣٤ ـ َتَتَفكَّروا Ú Ôj وُفراديى َمث6× "ِ َتقوموا أن

الشـوائب عن مصـوناً ـيّاً ×Gٕا فيه النـظر يكون أن �@بّد اòالص التفـّكر فٕاّن
التوجه عن ت½Íف ãRال واXوانع الشواغل عن خالية Tّل ã|و حال ã| Øjوأ�غراض
أن والتفّكر التوّجه أرادوا ٕاذا واÇXاّديى ّ العاديى لٔ&فراد مقام ابتداء كان وØXا والتجّرد@,

الُفرادي@/ مَث!ع� لفظ فقّدم آخر مع أمورهم ã| ويتفّكروا يقوموا

/@٢٣ . ٣٩ ـ ãæَمثا ُمَتشاwاً ِكتاباً ديث Ò¡ا َأحَسَن َل نَزَّ اُ"
واXعارف واXواعظ ا¡قائق عن Jّدث ا¡ديث أحسن ع� Jتويى كتاباً أيى
أموراً يشابه بلسان ومطالبه اُخر@, كتب شبيه ظاهره ã| وهو السابق�@, من وقصص
nالعـوا ٕا� اXاديّة nالعوا عن انعطافات أ@نّه ٕاّ� خارجّية@/ جريانات ويوافق ظاهريّة
أنف«Îم@/ وسعادة وجودهم كFل ٕا� الناس ويسوق اXعنوّية@, واXراحل الروحانيّة
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٤١ ثوب

/@ ٨٧ . ١٥ ـ oالعظ والُقرآَن ãæثا ÒX ا ِمَن َسْبعاً@ آتْيناَك َوَلَقد
&ٔXٕا�ا الدنيويّة والتعلّقات اXاديّة الع&ئق من انعطافات فzا ãRّال اXعارف أيى
وإ�رادة, ا¡ياة@والعلم@والقدرة@والّسمع@والب½Í@والتكلّم هيى وصفات@ذلک@اXقام أ�ع�,
يلحقه الصفات wذه العبد Hلّق فٕان اXتعال@, ا� صفات ومن أيضاً سبعة ãæمثا فهذه
و�يتحقّق معرفة@حضوريّة, ع�@العرفان يتوقّف والتخّلق@wا أ�ع�@وا�)وت@, &ٔXبا

تعا�@/ بايتائه ٕاّ�
الطوال ة@اXعصوم�@وبالسور Ø_�ٔوبا ا¡مد الروايات@بسورة ã|@ ãæثاXاÌ Ø»يف وقد

/@ ãæثاXا مصاديق من ا Øuفٕا السبع@:
ومقاصده@: مضامينه وفهرس القرآن مطالب خ&صة ا¡مد سورة أّن *O و�
برaانيّته والعلم ٕاليه@, والثناء ا¡مد وHصيُص ـّية@, ×Gٕا بوجهة أ�مـور تكون أن أيى
اòالص التوّجه ذلک بعد Øj الدين@, يوم ã| والسلطان اXالک بأ@نّه والعلم ورحيمّيته@,
ال½Íاط ,oستقXاط@اÍ½ال vديى منه@أن @الطلب Øj العبودّية@وا�ستعانة@منه@فقط, ã|@ٕاليه

اXنَعم�@/ عبادة ٕاليه هدي الذيى اòاّص
التعلّقات مطاويى تعا�@وا�نعطافمن ٕا�ا� السلوك ã|@فوظTال@تيب وهذا

اXظلمة@/ ورذائلها الصفات مهلكات النفسمن وtذيب الدنيوّية@,
ا�ط&ق ا¢صوص,@وهذا �@العدد الكEة هو السبع من أن@يكون@اXراد و�يبعد

السبع@/ راجع ـ العربيّة ã| متداول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثوب@:

الرجل وثاب ع�@أثُوب/ @القلّة ã|@معNو أ�ثواب@والثِّياب, الثوب@واحد ـ صحا
ٕاذا اXاء وكذلک وجاؤوا@, اجتمعوا الناس@: وثاب ذهابه@, بعد رجع وثََوباناً@: ثَوباً يَثوب
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ثوب ٤٢

ثابة@: ÒXوا استفرغ@, ٕاذا اXاء يثوب@ٕاليه الّذيى وسطُه ا¡وض: ومَثاب ا¡وض@, ã| اجتمع
ٔ�ّن َمثابة@: للمTل قيل ا Ø̂ وٕا أخري@, بعد مّرة ٕاليه ُيرجع أيى ٕاليه يُثاب الّذيى اXوضع
ثـوبة@/ ÒXا وكذلک الطاعة جزاء والثَّواب ٕاليه@/ يثوبون Øj أمـورهم ã| فون ØÍ½يت أهله

بدنه@/ وصلُح جسمه ٕاليه رجع أيى الرجل@: وأثاب

ثاب يقال: والرجوع@, العود وهو واحد أصل من صحيح قياس ثوب@: ـ مقا
وا�زاء أ�جر من والثواب: الناس@, يرجع@ويثوب@ٕاليه اXكان واÒXثابة: رجع@/ َيثوب@ٕاذا
Øj يُلبس ٔ�@نّه القـياس@, هذا من يكون أن Tتمل اXلبوس@, والثوب@: ٕاليه@/ يُثاب ما

ٕاليه@/ ويُثاب يُلبس

الستور إ�نسان,@وأمّا ما@يلبُسه وهيى وbعه@أثواب@وثياب@, الثَّوب@مذّكر ـ مصبا
وقـيل الثـواب@/ له فعل تعا�@: ا� وأثابه البيـت@, أمتعة بل بثياب فليست وÇLوها
ا Øu@�ٔ Eأ@ك ع�اXرأة وٕاط&قه ثاب من اËºفاعل فَيِعل وهو ثّيٌب تزّوج ٕاذا لٕ&نسان
وبكر@/ Ùhأ يقال Fك ,@sوأ�ن الذكر فيه ويستويى أ�ّول@, 
غ بوجه أهلها ٕا� ترجع

صوته@/ َد ردَّ :@ الداعيى ب وثوَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وهذا مطلقاً@, � ا�زاء بعنوان الرجوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
موارد bيع ã| منظور القيد وهذا وغ
ها@, وأ�وب والتوب الرجوع وب� بيyا الفرق

استعt�Fا@/
الصّحة رجوع هو البدن وص&ح صاحبه@/ ٕا� رجوعه بقيد أ�جر هو فالثواب
ٔ�خـذ ٕاليـه التوّجه وTّل وا�زاء الرجوع مكان واXثابة اXرض@/ حال ã| اXنظورة
أحد كّل لباس فٕاّن Øمع� فرد ٕا� ويرتبط شخص ٕا� يرجع ما هو والثوب أ�جر@/
Ë»� كالصورة وهو له@, مناسـبة معيّنة وخصوصيّات وحدود Uصوصة كيفيّة ع�
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٤٣ ثوب

وبتحصيل وIقّقه, حصوله يتوقّع الذيى كأ�جر فهو لنفسه ف له@واXعرِّ ينة إ�نسان@والزِّ
والطعام الغذاء من لٕ&نسان اXعاش أسـباب سائر كذلک وليس العمل@, يgل أ�جر
ØRصوصحUتصبشخصH و� فرد لكّل عامّة ا Øuفٕا والصنايع@, والعلوم واXسكن

ٕاليه@/ ترجع

خر@/ ا�~ الطرف � جزاًء بكونه يتّصف ما صفات من الرجوع أّن *O@�و
/@١٠٣ . ٢ ـ للناس َمثابًَة البيَت َجعلنَا وٕاذْ

فـٕاّن ٕاليه@, يرجعـون للناس مرجعاً اXع! وليس ٕالzم@, يرجـع أجر Tّل أيى
أجراً@/ ي&زم � ٕاليه الرجوع

/@٣٦ . ٨٣ ـ َيفعلون كانوا ما@ الكّفاُر َب ثُوِّ َهل

متعّدياً@/ التثويب من

/@ ٨٥ . ٥ ـ قالوا ]ا اُ" م Òwفأثا
اXتعال العزيز ا� وإ�شارة@ٕا�حكومة الثواب@بالفاعل@, لقيام بإ�فعال هنا Ø(ع

وعظمته@/

/@١٤٥ . ٣ ـ ِمyا نؤِته نيا الدُّ َثواَب يُِرْد وَمن
له@/ وا¡اصلة ٕاليه الراجعة الدنيويّة والنتائج وا�زاء أ�جر أيى

/@١٠٣ . ٢ ـ ا" ِعنِد ِمْن ثوبٌة ÒX واتَّقوا آَمنوا م Øu@أ َولَو
صاحبه@/ ٕا� الراجعة ]ع!ا�زاء Ëºا مقولة وزان اÒXثوبة

تعا�@: قال Fك اً ØÌ¾ أو خ
اً ا�زاء الثواب]ع!مطلق ٕاّن Øj
الكّفاُر َب ثُوِّ َهل بغّم@, Ó ØFَغ فأثاَبكم ا"@, عنَد ذىلکَمثوبًة من à ØÌ Ò¿ِب ُئكُم نبِّ اُ هل ُقل

/@١٩ . ٢٢ ـ نار ِمن ِثياٌب م ÔGُقطَِّعت كَفروا@ فاّلذيَن َيفَعلون@/ كانوا ما@
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ثور ٤٤

أيضاً@/ فيه منظور مع!اXاّدة وأّن ا�زاء@, يناسب أن �@بّد هنا الثوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثور@:

ء@, ãÏ¿ال انبعاث فأ�ّول: نظر@: æبأد Fyبي ا�مع Zكن قد أص&ن ثور@: ـ مقا
َوثَـَوراناً@/ وثُؤوراً ثَوراً يثوُر ُء ãÏ¿ال ثار قوGم فأ�ّول@: ا¡يـوان@/ من جنس : ãæوالثا
ع�ف&ن ف&ن ر وثَوَّ صاحبه@/ ٕا� ثار Fyم واحد كّل كأّن واثبه ٕاذا ف&ناً@: ف&ن وثاَوَر
ثور@: للسيّد قوGم فأمّا ع�أ�ثوار@/ وbع الثِّ
ان من الثور :@ ãæوالثا أظهره@/ ٕاذا اً@: ØÌ¾

التشبيه@/ ع�مع! فهو
ثـارت@, للفتنة قيل ومنه هاَج@, وثَوَراناً@: وثُؤوراً ثَوراً يَثور الغبار ثار ـ مصبا
وأثاروا تثويراً@/ ÚÌ¿ال ر وثوَّ ض@, Òu ØÌ¿ٕا�@ال وثار , احتَدَّ الغضب: وأثار العدّو, وأثاَرها
وا�مع واُ�نsالثورة@, البقر@, من @كر الذَّ والثَّور: بالف&حة@والزراعة@/ عمروها أ�رض@:

]ّكة@/ جبل والثَّور وأثوار@/ ث
ان
ثاَر ã| لغة فائُره وفاَر جاشت@/ وفََوراناً@: فوراً تفوُر الِقدُر فارت فور@: ـ صحا

غضُبه@/ جاش أيى ثائرُه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ي@اءي Fك أع&ه@, أسفله يكون Mيث ء ãÏ¾انبعاث هو فzا الواحد أ�صل أّن
حركة هيى الر´ فٕاّن للسحاب الر´ وٕاثارة لٔ&رض@, الثور ٕاثارة عمل ã| اXع! ذلک
ã| يقال و� أع&ه@, أسفله وQعل السحاب فتسوق عالية طبقة وٕا� جهة ٕا� اGواء
البعث مطلق الxييج فٕاّن السحاب@, هّيجت الر´ أ�رضوٕاّن هيّج الثور ٕاّن اXوردين

الشديد@/ والتحريک
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٤٥ ثوي

وا�ستعFل الف&حة@, ã|أ�رض ٕاثارته باعتبار ع�البقر الثور أّن@ٕاط&ق فظهر
الباطن@/ ã| Xا إ�ظهار باعتبار اُخر@: ãæمعا ã|

/@٩ . ٣٠ ـ وَعَمروها @أ/رض وأثاروا

اXفهومَ�@/ تعّم أيضاً والعFرة والعFرة@, للبنيان أو للزراعة إ�ثارة كانت سواء
َنقعاً@/ ِبه فأَثرَن
النقع@/ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثوي@:

وهو الثَّوي@, ãè وطال ,@ َ مَثوايى أ@كرَم وف&ن أقام@/ وأثوي@: باXكان ثوي ـ أسا
حسـناً@, ٕاثـواء ãæفأثوا ف&ن ã!وأنَزل به@, نازل أنت Xن :@ مَثوايى ُأّم وهيى مَثوايى أبو

ãRالّـ امرأته أيى ف&ن@, ثويّة وهذه ضيفه@, أيى ف&ن ُّ ثَِويى وأنا حسنًة@, تثوية ãæوثّوا
ثاوvا@/ هو ببلدة@: أقام ٕاذا للغريب ويقال ٕاليه@, تثويى

باXّد@: ثواًء يَثويى ,@ رميى باب من بنفسه تعّدي ا Ø[ور وفيه@, باXكان ثوي ـ مصبا
:@ واÒXثويى ومتعّدياً@, �زماً الرباعيى فيكون وأثويته@, لغة@, بأ�لف وأثويى ثاٍو@/ فهو أقام,

/@ اÒXثاويى وا�مع اTXل@,
فـهو يثويى ثويى يقال: إ�قامة@, ع� تدّل صحيحة واحدة كلمة ثوي@: ـ مقا

/@sالغ مأوي والثاية@: والثويّة ثاٍو@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا�أ�رض@, وا�لتصاق الTول هو والياء@: الثاء حرف عليه تدّل Fك الثويى أّن
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ثيب ٤٦

هو والثـواء فzا@, وإ�دامة السك! بقصد Tّل ã| القيام هو فإ�قامة الEي@, ã| Fك@
الTول@/ ã| وإ�دامة والسقوط الTول

وا�بت&ء@/ والضعف وا¡قارة واGبوط ع�السقوط دا_اً يدّل فاXثوي
َمـْثوًي َجهنَّـَم ã| أليَس يَن@, ÙDتـك ÔX ا َمثَْوي َفَلِبئَس ,@ Òـ�Xالظا َمثَْوي وِبئَس

م@/ Ô ÒG َمْثوًي فالناُر ِللكاِفريَن@,
/@٢١ . ٢٢ ـ َمثواه أ@كِرميى /مَرأته ÒÍ½ِم ِمن اش?اُه الَّذيى وقاَل

عندها@/ حق
اً بيxم ã| نازً� Wلوكاً عبداً كونه ٕا� ٕاشارة
/@٢٣ . ١٢ ـ َ َمْثوايى أحسَن ã Ùèَر ٕانَّه اِ" َمعاذَ

ومنحطّاً@/ وساقطاً ا¤ّل @هذا ã| نازً� كنُت حيث Ú ã�ع @n@أنسفضله@وٕاحسانه أيى
/@٤٥ . ٢٨ ـ آياِتنا علzم َتتلو َمديَن أهل ã| ثاِوياً ُكنَت وما@

لٕ&شارة به 
فالتعب مَدين@, سكنة خواّص ومن bلxم ومن فzم سا@كناً أيى
اòصوصّية@/ كFل ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثيب@:

أن بعد كان وجه ّ بأيى زوَجها وفارقت تزّوجت ãRّال النساء من الثَّيِّب ـ لسا
wا@, ُدِخَل أو به ُدِخَل قد كان ٕاذا ثيِّـب ورجل ثيِّـب ٕامرأة :@ ّ أ�صمعيى وقال Îا@/ Ú»م
الكلمة وأصل ثيِّبات@/ وا�مع ُمثيٌَّب@/ وهيى اXرأُة ُثيِّبت وقد سواء@/ وأ�نsفيه الذكر

والعود@/ الرجوع بصدد الثّيب كأّن رجع@, ٕاذا يثوب ثاب من ٔ�@نّه الواو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٤٧ ثيب

والتحقيق@:

يðّوج@, n مَن البكر أّن Fك ا�نفراد@, ٕا� الðّوج عن ورجع ثاب من الثّيب أّن
ٕارادة مـقام ã| الثـيِّب اسـتعFل فٕاّن Vاز@, فعً& جة اðXوِّ اXـرأة ع� الثّيب وٕاط&ق
وطُلِّقن@, أزواجهّن عن رجعن ãç&ّال الثيّـبات أو أ�بكار ã| Í½منح وهو الðويج@,

الثوب@/ راجع

/@٥ . ٦٦ ـ وأبكاراً َثيِّبات

(@ ِمنكُنَّ خ3اً زواجاً ُيبِدلَهَأ َأن َطلَّقكنَّ (ٕان Ø ã�الن أزواج تبديل مقام ã| ا�~ية
أ�غـلب ã| متّصفة ولكوuا Bص< Ø ã�النّـ ]قام وأولويxّا Xناسـبxا الثيٍّبات hوتقد

أ�بكار@/ R&ف عابدات تائبات قانتات مؤمنات مسلFت بصفات
o�ا حرف ويتلوها الثاء@, حرف آخر هذا

وتسديده وتأييده اXتعال ا� بتوفيق
٥٤.٤.٢٢ ã|ت Ø] وقد منه ٕاّ� ã5توفي وما
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
oبابحرفا

اأر@:
ِعجً& بعÎÉم وقرأ صاح@/ أيى أَر ÒN الثوُر َجأَر يقال وار, Ôòا مثل ؤار Ô�ا ـ صحا
غيث :@ أ�صمعيى بالدعاء@/ ع ØÍÉت أيى ا� ٕا� الرجُل وجأر Bُجؤار<@/ ُخوار@: له َجسداً

غزير@/ أيى ُجَؤٌر

هم ٕاذا ـ ا� ٕا� صوته ورفع ضّج ا�@: ٕا� الداعيى وَجأَر الِعجُل@, َجأَر ـ أسا
وارتفع@/ طال النباُت@: َجأَر ا£از@: ومن بالليل@/ َجّآر وهو ُجؤار@, له وبات أرون@/ ÒN

النبات@/ عنه أَر ÒN غزير ُجَؤر@: وغيث

أّصلناه@/ الّذيى أ�صل عن فشاّذ الغزير@: وهو ,@ ا�َورُّ الغيث وأمّا جور@: ـ مقا
ُجَؤر@, هو يقولون م Øuٕا كِّيت@: السِّ ابُن ذ@كر فقد جأر@, ـ آخر باب من يكون أن وZكن

أصاب@/ ٕاذا ت يُصوِّ كأنه الصوت@, وهو ؤار Ô�ا من فهو كذا كان فٕان
ثعلب@: وقال واستغاثة@/ ع ØÍÉت مع صوته رفع وُجؤاراً@: َجأراً أَُر ÒN جأر ـ لسا

بالدعاء@/ ٕاليه الصوت رفع هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جّب ٥٠

والتحقيق@:

عند رفيع عاٍل بصوت وا�ستغاثة ع ØÍÉالت هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا�بت&ء@/ الشّدة

/@٦٥ . ٢٣ ـ Íون Ò½ُتن / ِمنّا ٕانَّكُم اليوَم أروا ÒQ/
/@٥٣ . ١٦ ـ أرون ÒQ فٕاليه ÛÍ ÛÉال كُم َمسَّ ذا@ ٕا Ú Ôj

/@٦٤ . ٢٣ ـ أروَن ÒN ُهم ٕاذا بالعذاِب فzم Ò?ُم أخذنا ذا@ ٕا Ø�ح
أصواtم@/ برفيع ويستغيثون عون ØÍÉيت أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّب@:

َجببتُه أ�ّول فأمّا ء@/ ãÏ¿ال Qّمع ãæوالثا القطع@, أحـدYا أص&ن جّب@: ـ مقا
عن قطعـه كأ@نّه غ
ه أو Mسـنه غلبه ٕاذا جبَّه ويقال Vـبوب@/ ØãÏ½وَخ َجبّاً@, أُجبُّه
وQمعه Ë»�ا تشمل ا Øu@�ٔ معروفة بّة Ô�ا :@ ãæوالثا ومفخرته@/ السمّو< Bمن مُساماته
الطـريق جـاّدة Çّبة@: Ò£وا لتـجّمعها@/ بـذلک Çيت Ød الغليظة أ�رض بوب@: Ò�وا فzا@/
للفرار نفسـه Nمع أنه وذلک ,@ فرَّ ٕاذا Qبيـباً@: جبََّب ويقال /@iالب ّب@: Ô�وا تَمعه@/ ÔVو
بجاب@: Ô�وا ُزبد@/ لٕ&بل وليس بد كالزُّ إ�بل ألبان من Nتمع ء ãÏ¾ باب: Ô�وا ويتشّمر@/

/@
الكث اXاء
له@/ َسنام � :@ أجبُّ 
وبع بوب@/ ÒV فهو الرجل ُجبَّ ـ أسا

َبب Ò�ا Øب� :@ أجبُّ 
وبع باب@, Ò�ا Ø�َب بوب ÒV ØãÏ½َوخ القطع@/ ّب@: Ò�ا ـ صحا
تُطَو@/ n ãRال iالب ّب@: Ô�وا نام@/ السَّ مقطوع أيى
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٥١ جّب

واسـعة iب ّب@: Ô�وا َسنامه@/ قُطع ٕاذا وVبوب@: أجّب 
بع ـ ١٠٥ ا�شتقاق
أجباب@/ وا�مع با¡جارة< مبنيّة 
غ Bأيى غ
مطويّة


وبع أصله@, من نام السَّ استئصال ّب Ò�ا الليث@: قال ـ ٥١٠ . ١٠ الÇxذيب
ُجبَّ وقد وُخصياه@, َذ@َكره اسـتؤِصل قد الّذيى ØãÏ ß½òا بوب@: Ò£ا غ
ه@: وقال /@ أَجبُّ
َجبوبة@/ أ�رض@: وجه من تُقلَع الغليظة للَمَدرة ويقال أ�رض@/ وجه بوب Ò�وا َجبّاً@/
وقال نان@/ السِّ من � الرُّ فيه دخل ما بَّة Ô�وا الغليظة@/ أ�رض بوب Ò�ا :@ أ�صمعيى قال
ّب@: Ô�ا ُعبيدة@: ãèأ وعن أ�شاعَر@/ يبلغ ØRح Mافره الدابّة فيه بياضيَطأ بّة Ô�ا الليث:
دث ÒJ nو قِطَعاً قُِطعت ا Øu@�ٔ ُجبّاً يت Ød وقال Lوه@, الزّجاج وقال تُطَو@, n ãRّال iَالب
وَجـّبَب البعيدة@/ 
غ iالب ّب@: Ô�ا الليث@: وقال ه@/ Ò{أش وما ّ طيى من القطع 
غ فzا
وا�ÇÔّبة@: فيه@/ نان السَّ من دخل ما الر�@: وُجبّة Bهرب<@/ وَعّرَد فرَّ ٕاذا Qبيباً@: الرجل

الدروع@/ أÊºء من وا�ّبة@: ُتلبس@/ ãRّال
باب@: ß�ا Ùب� Vبوب فهو جببته ومنه قطعته@, قتل@: باب من َجبّاً جببته ـ مصبا
من بّة Ô�وا ا�باب@/ زمن وهو َلّقحوها@, Kَلهم@: القوم وجّب َمذا@ك
ه@/ استؤصلت ٕاذا
مذّكر@, وهو تُطَو@, Òn iب ّب@: Ô�وا وُغَرف@/ ُغرفة مثل ُجَبب وا�مع معروفة@, &ِبس@: ÒXا

وِجباب@/ أجباب وا�مع ويؤّنث@, يذّكر الفّراء وقال
أ�مـطار@, مـياه فيه تتجّمع ّ طبيعيى ثقب ,@ ãuاXا @الثقب = Bِجب<@ ـ قع

حوض@/ ¼Îريج@, حفرة@,
الدخول@/ فتحة حفرة@, عرين@, وكر@, = Bُجب<

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ãÏ¿ال ذلک كون مع واستيصاله ء ãÏ¾ نزع هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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مطلقاً@, Tّل من ء ãÏ¾ انðاع ã| أ�غلب ã| يطلقان والقلع الTع أّن Fك أ�جزاء@, من
أ�صل@/ من ا�نðاع قيد القلع ã| ويعت)

iالب حفر أو منه@, الTع الر� ã| السنان دخول مفهوم ã| أ�صل هذا واعتبار
معلوم@/ واضح أ�رض@: أجزاء من والTع

ا¡قيقة ã| Fاعهðان فباعتبار الغليظة@: وأ�رض أ�لبان@, يعلو بد الزُّ شبه وأمّا
/@Fأجزائه من قبً& وكانا اللéّوأ�رض@, من

اXوارد@/ بعض ã| الTع آثار من فهو التجّمع وأمّا
/@١١ . ١٢ ـ ّب Ô8ا َغيابِت ã| وألُقوه

قعره@/ ã| أيى

خالياً كونه اللفظ وظاهر اXنðعة@, ع�ا¡فرة يطلق ّب Ô�فا اXع!: هذا وع�
اXاء@, ã| غرق دون من فيه واستقراره فيه يوسف ٕالقاء يؤيّده اXع! وهذا اXاء@, عن

ماء@/ ب& معه الدلو وخروج

/@��ا ã| أ�صل يناسب اXع! وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جبت@:

ا¡ديث: ã|و ع�@الصs@والساحر@والكاهن@وLو@ذلک, كلمة@تقع بت: ß�ا ـ صحا
والتاء o�ا �جBع العربيّة Tض ليسمن وهذا بت@/ ß�ا من والطرق والعيافة الط
ة

/@ Ø ã5ذول حرف 
غ من واحدة كلمة ã|
طويُل ,@ Ù(متك مرتفع@, عاٍل@, @= جابُوَه<@ Bجابوَه@, ـ قع

متعجرف@/ القامة@,
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٥٣ جبت

َتعجرَف@/ ,@ Ø(َتك تعا�@, طاَل@, ارتفَع@, @= Bجاَبه<@

ا�@, دون من ُعبد ما كّل ã| صsفاستعمل Ëºا أ�صل ã|بت ß�وا ـ البيضاويى
تاًء@/ سينه فقلبت فيه@, 
خ � الّذيى وهو بس@, ß�ا أصله وقيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تاًء العربيّة ã| اGاء قلبت Øj الع)ّية@, جابُه كلمة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
وهو يقول ما ãيبـا� � والّذيى عقله ضعف الّذيى Ø(تكXا ومعناه اGيـئة@/ ã| 
تغي مع

اXتعجِرف@/
من@الِكتاب@ُيؤِمنوَن@با8بِت@والطاغوِت@وَيقولوَن @ وتوا@َنصيباً @تََر@@ٕا&@الَّذيَن@اُ Òn@َأ

/@٥١ . ٤ ـ lًَسبي آَمنوا الَّذيَن ِمَن أهَدي هىؤ/ِء َكَفروا ِللَّذيَن

الكاهن, أو ع�الساحر للصsو�@يدّل ÓÊºو�@ٕا ÓFَعل ليس كالطاغوت بت ß�فا
من له وليس ا¡ـّق ٕا� يتوّجـه و� ãيُبا� � اً Ù(متكـ كان من مطلـق ع� يدّل بل
ليس ]ا ويتظاهر عمل دون من ويقول له ليس ما يّدعيى فهو التظاهر@, ٕاّ� الك)ياء

فيه@/

صاحب وِمن ومعرفة@, علم مُّدعيى من الصفة wذه كان من ا�بتيشمل فلفظ
الناس يدعو ومَن و¾Îرة@, عنوان له ن ØWو وحا@كم@, وسلطان 
أم ومن وملک@, مال

وبرهان@/ استحقاق 
بغ نفسه ٕا�
]ع! والتجّبس@, Ô Ø(والتج بُخ Ò�وا التجّمع@, ]ع! َجّب ماّدة اXفهوم: هذا ويؤيّد

/@ Ø(التك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ج�@:
فا�بّار وا�سـتقامة@/ والعلّو العظمة من جنس وهو واحد أصل ج)@: ـ مقا
ا�Ò)وت@/ وذو بّورة Ò�ا وذو جبّارة وKلة جبّار فرس يقال اليد@, وفات طال الّذيى
وا�Çمع ِجبارة@, 
الكس العظم به ØËÉ يُ الّذيى للَخَشب ويقال ,@ Ò(فَج العظَم وج)ت
iالِب ـ اÒGَدر وهو بار@, Ô�ا الباب: عن شّذ ا ØWو ِجبارة@/ له فقيل وار السِّ وشبّه َجبائر@,

ُجبار@/ عدن ÒXوا ُجبار
أيضاً َج)اً هو Ò Ò(فج أصلحـُته@, قـتل@: باب من َجـ)اً العظَم ج)ت ـ مصبا
اليـَد: وج)ت أعطيـته@, :@ Òoاليتـ وج)ُت ومتعّدياً@/ �زماً يستعمل صُلح@, وُجبوراً@:
Ø(يتج ا�سد من العليل اXوضع ع� توضع عظام ب
ة@: Ò�وا ب
َة@, Ò�ا علzا واËºوضعت به@, عادلته بكذا@: الزكوة نصاب وج)ت بائر@, Ò�ا وا�مع مثله@, بارة ß�وا wا@,
وُينسب القََدر@, خ&ف فلس وزان Ô(�وا جابر@, الفاعل Ëºوا ا�)ان@, ء ãÏ¿ال ذلک
وفيه لٔ&زواج@, التحريک جاز وقََدريّة يّة Ò(َج قيل وٕاذا ,@ ّ ج)يى فيقال: لفظه ع� ٕاليه

لغات@/ فيه وج)يل َهَدر@/ أيى ُجبار العجFء وَجرح /@ Õ(ك أيى وت Ò(َج
العـظَم ج)ت يقال Ì»ك من عظَمه تُصلَح أو الرجَل ã!تُغ أن Ô(Ò�ا ـ صحا
أ�مر@: ع� وأج)ته /@(Sا مثل العظم واجت) ,@(Sا أيى ُجبوراً العظُم Ò(وَج ج)اً
ã|و ُجباراً@, دمه ذهب يقال اÒGَدر@, بار: Ô�وا /@(�ع�ا نسبته وأج)ته عليه@, أ@كرهته
/@ Ø(تك الرجل: Ú(Qو فيه@/ يعمل ع�مَن Bسقط< اuار ٕاذا أيى ُجباٌر اXعِدن ا¡ديث:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� والتسّلط القدرة ونفوذ العظمة ظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

www.attaweel.com



٥٥ ج�

مفهوم اXع!@: هذا من وقريب وسلطانه@/ وحgه نفوذه الطرفIت MيثNعل أمر@,
أ@ك)@/ اشتقاق وبيyا بخ@, Ò�وا بس@, Ò�وا جب@, والرَّ ج@, Ò(ال

فرس ِمن أمره@, وع& وُحgه وعظمتُه سلطانُه وغلب نفوُذه ظهر ما ـ بّار Ò�فا
نفوُذه يغلب ØRح عليل عضو أو 
كس ع� يوضع ما ب
ة@: Ò�وا ٕانسان@/ أو Kلة أو

به@/ 
الكس وينج) وقّوته@, وعظمتُه
ومقهورّيته@/ ع�انكساره ويعلو ضعفه ع� يغلب ما :@oاليت وَج)

ويسلب الطرف ã| يقهر Mيث النـافذ@, الغالب القاهر هو كشجاع@, ـبار@: Ô�وا
مغلوباً@/ Tكوماً وNعله عنه ا�ختيار

أمـوره ã| حgـُه وَيغلب فيه سلطانه ويُظهر عبَده ا� َيقهر أن هو :@ Ô(ـ Ò�وا
ٕارادته@/ Iت مقهوراً العبد يكون Mيث وأعFله@,

nو َعِصيّاً@, َجـبّاراً@ يكن nو ار@, َجبّ ÙDُمتك كّل قلِب ع' َعنيد@, اٍر َجـبّ كلِّ أمر
اريَن@/ @َجبّ َقوماً فzا@ ٕاّن َشقيّاً@, َجبّاراً ã6عل ÒN

العـبد واتّصاف العبد ع� ٕاط&قها يقبُح معناها@: ٕا� توّجهَت Fك الكلمة هذه
وب�سائر بينه فرق و� ا�ليل@, الرّب Iتسلطان ا¤كوم اXقهور هو العبد فٕاّن wا@,
أو قدرة أو ÓFعل أو عنواناً أو ماً� عبيده من عبداً الرّب يعطيى أن Zكن نعم العبيد@,

تعا�@/ ا� يشاء حيث ي½Íفها أن Bح< له فال&زم حكومة@,
اòلق سائر حال فكيف ,@hالكر رسوله عن الصفة هذه تعا� ا� سلب وقد

فيقول@:
/@٤٥ . ٥٠ ـ بّار Ò ßP َعلzم أنَت َوما َيقولوَن ا ß[ َأعلَُم ُن ÒL

ـ ÙDَتَك ÔX ا اُر بّ Ò8ا الَعزيُز َهيِمُن ÔXا اXتعال@: العزيز ا� صفات عداد ã| وذ@كرها
/@٢٣ . ٥٩
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تعا�@/ ع�غ
ه ٕاط&قه Nوز � Ø(تكXكا الصفة فهذه
يُل@, ß(َج يُل@, ß(ِج لغات فيه الّس&م@: عليه وِج)يل ـ مصبا ã| ِج)يُل@: وأمّا
لغات وفيه تعا�@, ا� وهو وإيل العبد@, وهو ج) من مرّكب Ëºا ٕانّه يقال ئيُل@, Ò(َج

ذلک@/ 
غ
تَقّوي@, ساَد@, زاد@, ,@ Ú(Q اشتّد@, اقتَدر, قََدر, @= [@جاَبر@]@ @ ـ @قع ã|و

أخَضع@/ تفّوق@, َتغلََّب@,

مع!ج)يل: فحقيقة الكلمة@, هذه حقيقة ã| قلنا ما تؤيّد تري Fك ãæعاXا فهذه
ا¡ا@كم@/ الغالب وسلطانه وقدرته تعا� ا� نفوذ مظهر هو

صحيح@/ أساس ليسGا ãæعاXا وسائر
قـدرته سلطان وNريى حgه ينفذ من فهو س!@: Ô¡ا أ�Êºء من ا�بّار وأمّا
نفوذ و� قدرة و� اòلق@, ã|و التكوين nعا ã| وحّد@, قيد دون ومن إ�ط&ق ع�

فيه@/ ج) و� اختيار فيه فللعبد الت¿Ìيع@: وأمّا التكوين@/ ã| لغ
ه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جبل@:

و�يكون بعÎÉم قال ع�قّلة@, وأجبٌُل ِجبال@, وا�مع معروف@, بَل Ò�ا ـ مصبا
والَغريزة: والطبيعُة@واòليقة الّ&م, بك«Ìت�@وتثقيل ِبلُّة ß�وا مستطيً&/ كان ٕاذا ٕاّ� ٕا�َجبًَ& منسوب Ø ã Ø�ِجِب ء ãÏ¾و عليه@/ فطره قتل@: باب من ع�كذا ا� وَجبله واحد@/ ]ع!

/@ Ø ãçذا أيى ّ طبيعيى يقال Fك ِبّلة@, ß�ا
معروف@, فا�بَل ارتفاع@, ã| ء ãÏ¿ال Qّمع وهو ويقاس@, أصل@يّطِرد جبل: ـ مقا
قوم@: وقال َجَبلة@/ ـنام@: السَّ العظيمة للناقة ويقال الكثـ
ة@, العظيمة ا�Fعة بَل@: Ò�وا
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ا�Fعة بِّل@: ß�وا اòليقة@/ ِبّلة@: ß�وا اòلق@/ عظيمة َجْبلة@: وامرأة َجْبلة@, نفسه نام السَّ
ُصلباً@/ مَكاناً بلَغوا ٕاذا فأجَبلوا@: القوُم حَفر ويقاُل أيضاً@/ وُجبُّ&ً الكث
ة@/

فبلغوا حفروا ٕاذا القوُم@, وأجبََل خلقه@/ ا�@: وَجبَله بال@, ß�ا واحد بَل Ò�ا ـ صحا
للرجل يقال اòلقة@, ْبلة@: ß�وا ا�بل@, ٕا� صاروا أيضاً@: القوُم وأجبَل لب@, الصُّ اXكان
غليظة بال@: ßV وامرأة /@
كث ِجبٌل: ٌّ َحيى /@
كث ِجبْل: وماٌل ِجْبلة@/ لذو ٕانّه غليظاً كان ٕاذا
النـاس@, من ا�Fعة بْل@: Ô�وا ـنام@, السَّ بَلة@: Ô�وا ,@ جافٌّ غليظ َجبٌِل@: ء ãÏ¾و لق@, Òòا
ِجبًْ&@, ُجبًُ&@, ُجبًْ&@, :@ كث3اً @ ًlِّجِب ِمنكُم وَلَقدأضلَّ ـ تعا� قوله wا قرٔي لغات وفيه

اòلقة@/ ِبلَّة@: ß�وا /@ ُجبُّ&ً ,@ ِجِبّ&ً
بَل Ò�ا وَجبْلة وطال@, عظم ٕاذا أ�رض أوتاد من َوتَد لكّل Ëºا جبل@: ـ لسا
ورجل وعاXهم@/ القوم سيِّد بَل: Ò�وا علzا@/ وُجبَِل ُخلَق ãRّال تأسيسخلقته وَجَبلُته@:
عليه@/ طُِبع أ�مر@: ع�هذا إ�نسان وُجبل طبعه@/ ء@: ãÏ¿ال�ع وَجبَله /@oعظ بول@: ÒV
بَلّة ß�بلة@وا Ô�بَلة@وا ß�وا الضخم@/ بل: Ò�وا عليه@/ ã!ُب وما وأصله طبيعته ء@: ãÏ¿ال وِجبلة

الناس@/ من وا�Fعة لِق Òòا من أ�ُمّة ذلک@: كّل بْل@, ß�وا بُّل Ô�وا بِّل ß�وا بيل Ò�وا
َعَجَن@/ َجبََل@, @= @ Bجابَل< ـ قع

الط�@/ من كتلة عج�@, قِطعة @= @Bَجِبلول<@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـاديق ومن ,@ ÓDوعظ فطريّاً يكون ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
يكون ما Vتـمعاً أو منفرداً الناس ومن ا�ـبال@, الطبيـعة@: ã| اXتظاهر اXفهوم هذا
ِجبل@, ّ وحيى بال@, ßV أو َجبلة وامرأة بول@, Ò£ا كالرجل ÓDعظ أو كث
اً أو كب
اً بالطبيعة

/@ ÓDعظ الطبيعة ã| ُجبِل ما أ�شياء ومن أ�ّمة@, ã| بلّة ß�وا ا�Fعة@, ã| بَل Ò�وا
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مشتقّاtا@/ bيع ã| مأخوذان العظمة@] ـ [@الفطرة فالقيدان

/@١٤٣ . ٧ ـ َمكانَه استَقرَّ فٕان بِل Ò8 ٕا&ا انظُْر ولكن
/@١٤٣ . ٧ ـ اً َد@كّ جعلَُه للجَبل ربُّه Ø' ÒQ ØFفل

/@٢١ . ٥٩ ـ خاِشعاً لََرأيتَُه َع'َجَبٍل الُقرآَن هىذا َأنَزلنا لَو
/@٤٦ . ١٤ ـ بال ß8ا ِمنُه َلðوُل مكُرهم كاَن َوٕان

/@٣٧ . ١٧ ـ طُوً/ باَل ß8 ا َتبُلَغ َولَن
/@٧٢ . ٣٣ ـ بال ß8وا وأ/ْرِض Êواِت Ú»ع'ال أ/مانََة َعَرْضنا ٕانّا

هذا ومع مyا@, الطبيعيّة العظمة انفهام جهة من اXوارد هذه ã| اXاّدة هذه فذكر
مندّكة@/ مðلزلة فهيى

آيات@: من القيدين لزوم ويعلم

ا8باُل رُّ ß ÒHو بال@, ß8ا تِبه Ò Ù3ُس َع'َجَبل@, الُقرآَن هذا لَوأنَزلنا أوتاَداً@, وا8باَل
بََرد@/ ِمن فzا ِجباٍل ِمْن Êِء Ú»ال ِمَن ُل ÙK ويُ َهّداً@,

/@٦٢ . ٣٦ ـ كث3اً ًlِّجِب ِمنكُم وَلَقدَأَضلَّ
التوحيد@/ ع� وVبولة مفطورة كانت وقد كث
ًة@, عظيمًة ِفَطراً ف حرَّ أيى

/@١٨٤ . ٢٦ ـ ل� أ/وَّ ِبلََّة ß8 وا َخَلقكُم الَّذيى واتَّقوا
العظيمة@/ @@ع�@فطرtم @أّولياً اXاض�@خلقاً ا�Fعة @وخلق عطف@ع�الضم
,@أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@éج
ا�ÇÒبان صفة :@ ÖéÇÔ�وا منه@, أخّص بنة@: Ô�وا منه@, يُؤكَل الّذيى :@ ÖéÔ�ا ـ صحا
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٥٩ éج

الرجُل Ò Òéَج وقد @والتشديد@, ØËÉبال @وُجبُنَّة Ôéُج يقول وبعÎÉم ,Fzف لغة ÔéÔ�وا أيضاً@,
الصحراء@/ وا�بَّانة@: بّان Ò�وا َجبان@/ امرأة وقالوا َجب�@, فهو أيضاً Ôéوَج َجبان@, فهو

و¾GÊا@/ �Zا�}ة عن َجبينان وYا دغ الصُّ فوق :@ Ôب� Ò�وا
ا Ø[ور يؤكل@, الّذيى :@éÔ�فا ببعض@/ بعÎÉا يقاس � كلFت ث&ثة :@éج ـ مقا
و¾GÊا@, ا�}ة �Z عن ما بينان Ò�وا بان@/ Ò�ا صفة ÖéÔ�وا الباء@/ ØËÈ مع نونه ثقلت

َجب�@/ Fyم واحد @كّل
فهو قتل باب من لغة ã|و بالفتح@, وَجبانًة ُقرباً َقُرَب وزان ُجبناً Ôéَج ـ مصبا
ُجبَناء اXذّكر وbع َجبانة@, قيل ا Ø[ور أيضاً@, َجبان وامرأة القلب@, ضعيف أيى َجبان
لغات ث&ث وفيه اXأ@كول@, :@éÔ�وا َجباناً@/ وجدته وأجبنُته@: َجبانات@/ اXؤّنث وbع
ب�@: Ò�وا التثقيل@/ أقلّها وهيى والثالثة لٕ&تباع@, ضّمها والثانية الباء@, سكون أجودها
فتكون عن@�Zا�}ة@و¾GÊا, جبينان دغ@وYا الصُّ عة@ٕا� Ò ÚTال Tاذاة من ا�}ة ناحية
ا Ø[ور الصحراء@, ã| Ø�صXا هيى بّانة@: Ò�وا وأجبَنة@/ ,@ Ôéُج وbعه جبين�@, ب� ا�}ة

اXق)ة@/ ã| يكون غالباً Ø�صXا ٔ�ّن ع�اXق)ة@, اُطلقت
uاراً@, أو كان ليً& ء ãÏ¾ ع�كّل التقّدم اب Òv الّذيى الرجال@: من بان Ò�ا ـ ا�éÔلسا ذ@كر ا¡ديث ã| وتكّرر والزيادة@, الِعّدة ã| مثله ٔ�@نّه بفعيل وه Ø{ش ُجبَناء وا�مع
:@ Ø ÔéÔ�وا ÔéÔ�ا�éÔوا دغ@/ الصُّ فوق ب�@: Ò�وا والشجاع@/ جاعة الشَّ ضّد وهو بان@, Ò�Fwوا وتسّمي الصحراء@, ـبّانة@: Ò�وا بّان Ò�وا /@éـ Ô�كا صار :@éّالل Ò ØéQو يؤكل@, الّذيى

]وضعه@/ ء ãÏ¿لل تسمية الصحراء ã| تكون ا Øu@�ٔ اXقابر@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ�قدام ã| باÒXهابة عنه Ø(ويع جاعة@, الشَّ يقابل ما هو فzا الواحد أ�صل أّن
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جبه ٦٠

وا�ّتقاء@/ وا¡ذر التأّخر وي&زمه أمر@, ٕا� والتقّدم
يقّدم الشجاع والرجل ا�}ة@, وراء ع�ا�ب�فٕانّه اXع!يطلق هذا و]ناسبة
Ø�تتج الشجاعة أّن ٕا� مضافاً از@, ß(ال ج}ة عن ومتأّخر ا�ب�جبان فكأّن ج}ته@,

ا�ب�@/ ã| Ø�يتجéÔ�ا أّن Fك ا�}ة ã|
ا�Ç}ة ã| فكأ@نّـه ,@éاللـ من ويتحّصل ويتجّمع يتأّخر ما فٕانّه :@ ÔéÔ�ا وأمّا
هو فzا أ�صل فٕاّن الع)ّية@, من اXع!مأخوذة wذا الكلمة أّن ٕا� مضافاً اXتأّخرة@/

/@éالل من ويتحّصل يؤكل ما

/@ ÔéÔ�ا َصنَع ظهره@, أح! أحدَب@, @= @> ßéِجB ـ ـ قع

/@ ÔéÔ�ا بايع ,@ ÔéÔ�ا صانع @=@ @Bَجبان<

Öéُجـ ماّدة من � الع)يّة اللغة من مأخوذاً يؤكل ما ]ع! ÔéÔ�ا لفظ فيكون
الشجاعة@/ يقابل ]ع!ما عربيّة

/@١٠٣ . ٣٧ ـ ßللَجب� وتلّه F أسلَ ØF َفلَ
ٕاشارة وفيه للذبح@, مقّدمة أ�رض ٕا� جبينه ليصل m&م ب½Íع أسقطه أيى
ـ الّصاِبرين@ ِمَن اُ" شاَء ٕان ãæسَتِجُد قوله@: عليه ويدّل له@, جéووحشـة وجود ٕا�

النفس@/ m&ي@� ما مقابل ã| الص)مطلق فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جبه@:

هيى اòليل@: قال وِك&ب@/ كَلْبة مثل ع�ِجباه مع ÔQ إ�نسان من ة Ö{ Ò�ا ـ مصبا
تُه Ò{وَج السجود@/ موضع هيى :@ أ�صمعيى وقال الناصية@/ ب�ا¡اجب�ٕا� ما مُستوي

واòيل@/ الناس من ا�Fعة أيضاً@: وا�}ة ته@/ Ò{ج أصبُت ه@: Ô Ò{أج
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٦١ جبه

النـاس@: من ة Ö{ Ò�وا اòيل@, ة Ö{ Ò�فا wا@/ يُشـبَّه Øj واحدة كلمة جبه@: ـ مقا
ٕاذا اÇXاَء نا Ò{َج قـوGم الباب ومن أ�َسـد@, ة Ò Ö{َج هو يقال كوكب ة Ö{ Ò�وا ا�Fعة@,
وبيـنه بيyم وليس قابلوه م Øu@�ٔ البـاب من وهذا أداة@, و� قامة عليه وليست وردناه

/@ ã5 السَّ ع� به ما@@يستعينون
ِجـباُههم فُتكويwا تعا�@: قال الرأس@, من السـجدة موضع ا�}ة@: ـ مفر
ٔ�عيان ويقال بأ�سد@, للمسّمي كا�}ة أ@نّه تصّور ة Ö{َج له يقال والنجم وُجنوwم@/
قال@: ٕانّه Bص< Ø ã�الن عن ورويى بالُوجوه@, كتسميxم بذلک@: وتسميxم ج}ة@, الناس

اòيل@/ أيى صَدقة ا�}ة ã|ليس

ج}َته@/ ÍÈبُت تُه: Ò{وَج ا�}ة@/ عريض ورجٌل@َأْجبَُه: جة@/ Ö Òw@ج}ة@ذات ـ أسا
òيارها@/ اòيل: َج}ة وجاءت وجههم@/ يقال Fك قومه@, ج}ة هو ا£از@: ومن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن :@éÇÔ�ا ã| وقلنا الرأس@, من السجود موضع هو فzا@: الواحد أ�صل أّن
كان ع�من يطلق ا�عتبار وwذا ا�}ة@, ã| يكون التشّخص ã Ø�Qو جاعة الشَّ ظهور
كان ٕاذا أو مطلقاً اòيل ع� أيضاً ويطلق ا�Fعة@, من أو أ�فراد من ومقّدماً موّجهاً

/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن وأمثاُله@: ُت Ö Ò{َج قوGم وأمّا ا�Fعة@/ مقّدم ã|
.@@٩ ـ وُظهوُرهم م Ôwوُجنو ِجباُهُهم ا ßwفُتكوي Ò Úsَجَه ناِر ã| zا َعلَ مي ÔJ يَوَم

/@٣٦

القدرة ã Ø�ÇQ باعتبار نوب Ô�وا فzا@, والتقّدم التشخُّص ظهور باعتبار ا�ـباه
التوّجه نتيجة فهذا ٕالzا@/ الظهر واستناد ا�تكاء جهة من والظهور فzا@, باXال والقّوة
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ج� ٦٢

/@Tوالك اXال ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ج�@:
وَجَبيت لٕ&بل@/ ا£موع اXاء با@: ß�وا بعيد@/ من تراها ãRال iالِب تراب با@: Ò�ا ـ صحا
وا�مع لٕ&بل, اXاء �فيه ÔN ا¡وضالّذيى وا�ابية@: bعته@, ا¡وضوَجبوته: ã| اXاء

ِجباَوًة@@/ وَجبوته ِجبايًة راَج Òòا وَجبيُت واِب@@/ Ò8كا وِجفاٍن ـ@ @ ãèوا Ò�ا
ِجـباوة@: أجـبوه وجبوته bعته@, ِجباية@: أجبيه واòراج اXاَل َجبيُت ـ مصبا

مثله@/

اÇXال@, جبيت يقال: والتجّمع@/ ء ãÏ¿ال bع ع� يدّل واحد أصل :@�َج ـ مقا
ما با: ß�وا /@iالب حول ما با@: Ò�وا جابية@/ نفسه وا¡وض ا¡وض@, ã| اXاء وجبيت
سجَد@, ٕاذا :@ ã Ø� ÔN Ø�َوَج وِجباوة@/ ِجبوة له ويقال غ
ه@/ أو ا¡وض ã| اXاء من bع

Qّمٌع@/ وهو

ÇOتارك وكـذلک مـعناه@: الزّجاج قال ربّک@: َتِبـيک ÒN وكذلَک وقوله: ـ لسا
ã| اÇXاَء جبيت ومنه لنفسک@, خلّصتَه ٕاذا َء ãÏ¿ال جبيت من مشتّق وهو ويَصطفيک@,

ا¡وض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن وا�ستخراج@, ا�نتخاب بفيد ا�مع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
استخرجته وجبيت@اXاَل@ٕاذا وأخرجتَه@@من@أمواGم,@ :@جبيُت@اòراج@ٕاذا@@حّصلتَه@ مصاديقها@
اXاء هو با ß�وا /@iالبـ من استخراجه باعتبار iالب حول وتراب أ�موال@/ من وbعته

القيدان@/ فzا @لوحَظ ٕاذا نظائرها@, وهكذا اXياه@/ من ويستحصل Nمع الّذيى
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٦٣ جّث

ا Øuفٕا ا�فتـعال@, وهيى الصيغة خصوصيّة بٕاضافة ã Ö�Ò�ا fعناه ا�جتباء@: وأمّا
وا�ختيار@/ اòاّص وا�متياز ع�الدقّة تدّل

/@٥٧ . ٢٨ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكلِّ راُت Ò\ �ٕاليه ÔN آِمناً@ َحَرماً م Ô ÒG كِّْن Ò Ô̂ @ Ònَأَو
جانب@/ كّل من منتخبًة ٕاليه وIمل مع ÔQ أيى

تبيَک ÒN َو@كذلِک َيشاء@, َمن ُرُسله ِمن ã�ت ÒN ا" ولكنَّ واجَتَبينا@, َهَدينا ن ÚWو
اجَتباه@/ ٔ/نُعِمه @ شا@ِكراً َربُّک@,

والفرق@/ الطرد مقابل ã| هنا ومع!ا�مع وا�نتخاب@, ا�ختيار أيى
/@١٣ . ٣٤ ـ واب Ò8كا وِجفاٍن

كالطوالب@/ ãèجوا وأ�صل ا¡وضوLُوه@, وهيى جابية bع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّث@:

اقتلعه@/ واجتّثه@: قلعه@/ وَجّثه@: نا_اً@/ أو قاعداً إ�نسان شخص ّثة@: Ô�ا ـ صحا
وبعُد تُطعم ØRح جثيثًة و�تزال مُلتّف@/ َجثاِجث@: وَشَعر الفَسيل@/ النخل@: من وا�ثيث

الفَسيل@/ wا يُقلع حديدة ثاث ß£وا ثّة Ò ß£وا Kلة@/ فهيى

إ�نسان ُجثّة ّثة@: Ô�فا صحيح@/ قياس وهو ء@, ãÏ¿ال Qّمع ع� يدّل جّث@: ـ مقا
ُدريـد@: ابن قال كأ�@َكَمة@/ مرتفع أ�رض من Vتمع ّث@: Ô�وا نا_اً@/ أو قاعداً كان ٕاذا
جثثـُت هذا ع� تقيـس فكيف قائل@: قال فٕان هذا@/ من الرجل جثّـة أّن وأحسب
أّن فا�واب ا¡ديدة؟ ثّة ß£وا الفَسيل@, النخل من وا�ثيث قلعته@, ٕاذا واجتثثته ء ãÏ¿ال
ØRح وعروقه أصوله Pميع قُلع وقد ٕاّ� ثـوثاً ÒV يكون � ٔ�@نّه الباب@, قياس قياسه

ء@/ ãÏ¾ منه �@يُ@ك
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qج ٦٤

ا ÒG رضما أ/َ َفوق اجُتثَّتِمن َخبيثٍة ٍة كَشـَجَر َخبيثٍة كلمٍة َوَمَثُل ـ البيضاويى
/@٢٦ . ١٤ ـ َقرار ِمن

قـريبة عروقها ٔ�ّن أ�رض فوق من بالكلّيّة ُجثxّا وأخذت استؤِصلت أيى
مyا@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بطريق ا�Çمـع هو :@ ã�ـ Ò�ا أّن Fك القلع@, بطريق ا�مع ع� يدّل ـّث@: Ò�ا أّن
أ�جزاء@/ من وهو ء ãÏ¿ل الTع هو ّب@: Ò�وا ا�نتخاب@,

هذا فيه ي&حظ Mيث إ�نسان جسد بعنوان يتجّمع ما ُفعَلـة@: وزان ـثّة Ô�وا
أ�رض@/ من أو الشجرة من وانق&عه Qّمعه باعتبار ثيث@: Ò�وا ّث@/ Ô�كا فقط العنوان
بعـدم ãæالثا ã|و القعـود@, أو بالنـوم أ�ّول اXع! ã| م¿Ìوط العـنوان هذا وصدق
فُيغرس@/ أ�ُّم عن يُقطع أو ينفصل عود كّل الفسيل@: ٕاّن Øj نفسـه@/ ã| له ا�ستق&ل

التَّّل@/ وأ�@َكَمة@:

أ�صل@/ ماّدة من وهو أصله@, من ء ãÏ¿ال قلع وا�ستيصال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@qج
إ�نسـان@/ وكذلک ُجثـوماً@, ÔqÇ ÒNو ßq ÒN بأ�رض@, تلبّد الطائر@: Òqَج ـ صحا
:@ أ�صمعيى ا�Ê»Ôن@/ ا�AÔن@: زيد@: أبو ُيساِفر@/ � الّذيى للنَّؤوم وَجثّاَمة@: ُجثَمة ورجل

/@Ë»�ا وا�Ê»Ôن الشخص@, ا�Aن
إ�نسان@/ شخص فا�AÔن@: ء@/ ãÏ¿ال Qّمع ع� يدّل صحيح أصل :@qج ـ مقا
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٦٥ ج	

/@ Ôq ÒN الطائر Òqوج بأ�رض@/ لَِطٔي ٕاذا :@ Òqوَج
wا@/ ولَِصق ع�أ�رض قَعد ٕاذا الطائر@: Òqَج ـ ٤١ ا�شتقاق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتـلبّد ا�ســتقرار جهة من التجّمع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
وا�ّب@/ ã��وا ا�ّث من قريبة فهيى ع�أ�رض@/ واللصوق

/@٧٨ . ٧ ـ �ß ß\جا داِرِهم ã| فأْصَبُحوا
الرجـفة@, فأخذtم صا¡اً م ÒGرسو وعصوا عتوا حيث \ـود قوم ٕا� ٕاشـارة

ميِّت�@/ خامدين مكاuم ã| فصاروا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ج�@:
وقـوم جاٍث@, فهو ورَمي@, ع& ãèبا من وُجثُّواً ُجثيّاً ركبتيه ع� جثا ـ مصبا

ُفعول@/ ع� Øsُج

من فيه اجتمع ما ا¡رم: Òsوُج ا£موعة@, ا¡جارة الفاء@: مثّلث ا�ثوة ـ صحا
Fzفـ فُـعول عـ� وُجـثُّواً ُجِثيّاً ثو ÒN وَجثا ãs ÒN ركبتيه ع� sوَج ا�Fر@/ حجارة
ãRركب وجاثيُت ُجلوس@/ وقوم ُجلوساً َجلَس مثل أيضاً@, Øsُج وقوم غ
ُه@, وأجثاه

ركبته@/ ٕا�
ركبتـيه ع� جلََس :@Fzف فُعول ع� وُجِثـيّاً@, ُجثـّواً ãsNو ثو ÒN جثا ـ لسا
Ì»بك أيضاً وجثيّاً /@@ اً ُجِثيّ فzا Ò�Xالظا وَنذُر /@ Ø ã ßsوِج Ø ã ßsُج وقوم وLوها@, للخصومة
ع� قام ٕاذا وُجُذّواً@, َجذواً كجذا وُجثُّواً َجثواً َجثا وقد /@Ì»الك من بعدها Xا o�ا
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ا¡رف� أحد ليس فقال: ã Ø!ج ابن وأمّا البدل@/ ã| عبيدة أبو وعّده أصابعه@, أطراف
Vاهد@: قال جاِثيًة@@/ ة ُأمَّ ُكلَّ َوَتري ـ القاعد :@ ã~ا�وا لغتان@/ Yا بل صاحبه من بدً�
ركبتيه@/ ووضع ٕاليتيه رفع الّذيى اXستوِفز معاذ@: أبو قال @َكب@/ الرُّ ع� ُمسَتوفِزيَن أيى
@َكب@, الرُّ ع� مُستوفزًة باركة :@٢٨ . ٤٥ ـ جاثية ة ُأمَّ ُكلَّ َوَتري ـ ع�الكَّشاف Nلس الّذيى هو ا�اذيى ٔ�ّن ثـو Ò�ا من اسـتيفازاً أشّد وا�ذو جاِذية@, وقرٔي@:

أصابعه@/ أطراف

Ú Ôj /@٧٣ . ١٩ ـ اً ِجثيّ فzا Ò�Xالظا َوَنذُر اّتقوا اّلذيَن يى ُننجِّ Øj ـ البيضاويى
أو طََّلع@, ÔXا َهول من يدYهم Xا ُر@كَ}م أيى /@٦٩ . ١٩ ـ اً ِجثيّ Úsَجَه َحوَل م Ô Úu ÒÍ ßÉَلنُح

للحساب@/ التواقف توابع من ٔ�@نّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مأخوذ مفهومه أّن ]ع! وا�ّث@, q�وا ذو Ò�ا من قريبة :@ ãsÒ�ا حقيقة ويـع)Øأّن والقعود@, القيام ب� حالة ع� مكان ã| التجّمع fعناه الكلFت@, هذه oمفاه
وفـقدان وال@ّقـب ا�نـتظار ع� تدّل القعـود< ã|B اGيـئة وهذه با�سـتيفاز@, عyا
صدور ينتظر وهو عقاب و� ثواب و� تكليف له Øيتع� n مَن حالة وهذ ا�طمينان@/

حّقه@/ ã| ا¡كم
أيى Çbيعاً@, ُجـلوس وزان عـ� وأ�صل والياء@, للع� تبعاً Ì»بالك Ø ãs ß�وا

/@
ع�التحق التكس
تدّل bع وصيغة مستوفزين@, جاث�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جحد@:
من ع�علم ٕاّ� يكون و� أنكره@, وُجحوداً@: جحداً وMقّه حقّه جَحده ـ مصبا

www.attaweel.com



٦٧ جحد

به@/ ا�احد
حد@, Ô�ا وكذلک ,@
òا قلّة أيضاً وا�حد العلم@/ مع إ�نكار حود@: Ô�ا ـ 
صحاòا قليَل كان ٕاذا َجِحٌد@: فهو َجَحداً Ì»بالك الرجل وَجِحَد مثله@/ بالتحريک َحد Ò�وا

يَطُل@/ nو قلَّ ٕاذا النبُت@: وَجِحَد اXطر@, قليل َجِحٌد@: وعاٌم مثله@/ وأجَحَد ضيِّقاً@,
رجـل اXطر@, قليل َجِحٌد@: عام يقال ,@
òا قلّة ع� يدّل أصل جحد@: ـ مقا
ومن القّلة@/ ء ãÏ¾ كّل من وا�حد ُدريد@: ابن قال وأجَحَد@/ َجِحَد وقد ,@
فق َجِحٌد@:
وما صحيح@/ ٕانّه به ا�احد علم مع ٕاّ� يكون و� إ�قرار ضّد وهو حود Ô�ا الباب هذا

قّط@/ 
R جاحد جاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø(ويع الوفاق@, وٕاظهاَر ا�ع@اف يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
العـام كان فٕاذا@ واXوارد@/ اXوضـوعات باخت&ف Oتلف اXع! وهذا بإ�نكار@, عنه
َجِحٌد@/ عام فيقال@: اXاضية@, أ�عوام ã| جاٍر هو ما وخ&َف منه اXتوقَّع هو ما خ&َف
رجـل فيقال ومعيشته@: أموره ã| ّ الطبيعيى ا�ريان عن بعيداً الرجل كان ٕاذا وكذلک

جريانه@/ عن توقّف ٕاذا النبت وهكذا العيش@/ ضيق ã| 
فق أيى َجِحٌد@,
/@ ãæعاXا هذه لوازم من فهيى :@
òا قلّة وأمّا

فباعتبار ا@: Ø ÒX أو Ònحرف علzا دخلت مستقبل صيغة ع� ا�حد ٕاط&ق وأمّا
اXثبت@/ ãÏÈاXا مقابل ã| فيكون /@� أم ا�احد علم مع كان سواء إ�نكار@, مطلق

/@٥٩ . ١١ ـ م ß Ùwَر بآياِت َجَحدوا عاٌد َوِتلَک
/@٤٧ . ٢٩ ـ الكاِفروَن ٕاّ/ بآياِتنا حُد ÒN َوما

www.attaweel.com



جحم ٦٨

/@٧١ . ١٦ ـ ا"Nحدوَن أفِبِنعمِة
/@٤٩ . ٢٩ ـ وَن ßXالظا ٕاّ/ بآياتنا حُد ÒN َوما
/@٢٦ . ٤٦ ـ اِ" بآياِت Nحدوَن كانوا ٕاذ

Çbيع يشـمل العاّم ]عناه ا�حود بل الكفر@, مراتب من ا�حود أّن *O و�
وا�~يـات@, والقـيامة@, والوصاية@, وبالرسالة@, تعا�@, با� ا�حود من الكفر: مراتب

إ�Gية@/ والنعم
با¡ال@/ أو بالطبيعة أو باللسان يكون أن من أعم إ�نكار أّن فتحّصل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جحم@:

ـ oجح فهيى مَهواة ã| عظيمة نار وكّل النار@, أÊºء من Ëºٕا :@oح Ò�ا ـ صحا
:@فتح@عينيه@كالشاخص@, /@وَجحم@الرجُل@ @ا8حo@/@وا�احم:@اXكان@الشديد@@ا¡ّر@ ã| فألقوه@

النظَر@/ Ú ãٕا� أحدَّ :@ ÓDحQ بعينيه ã!م وَجحَّ والع�جاaة@,

oح�ا يت Ød وبه ّر@, Ò¡ا شديد اXكان فا�اِحم@: ا@/ Ôtا¡رارة@وشّد :@oَجح ـ مقا
وكيف ا¨ن@/ بلغة ا Øuٕا ويقال الع�, حَمة@: Ò�ا منه@: ببعيد وليس الباب هذا ومن , ÓDجح
عيناه أ�سد@: جحمتا قالوا متوّقدان@/ Ìºاجان العين� ٔ�ّن أ�صل@, هذا من فهيى @كان

متوّقدتان@/ أبداً عينيه ٔ�ّن صحيح وهذا كّلها@, اللغات ã|
تَوقّد أيى ُجحوماً َحُم ÖQ فهيى التأّجج@, الشديد النار oح�ا ِسيده@: ابن ـ لسا
والxاب@/ توقّد فيه أيى جاِحٌم للنار ويقال توّقدها@/ أيى النار ُجحمة ورأيت توقّداً@,

/@&ًRو ِحرصاً َيتحّرق أيى يتجاحم وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
ا�عـتبار وwذا والتوّقـد@, ا¡رارة شّدة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
مـاديّة Tسوسة ٕامّا النار ٕاّن Øj النار@, فيه تتوقّد Tّل وع� اXتوقّدة النار ع� يطلق
وwذا والروحانّية@/ اXعقولة أ�مور من فهيى والنيّات أ�عFل سوء من متحّصلة وٕامّا

تعا�@: قوله Jمل اXع!
/@٦ . ١٠٢ ـ oِح Ò8ا ُونَّ Ò?اليَق�َل ِعلَم َتعَلموَن لَو lَّك@

/@٦٤ . ٣٧ ـ oح Ò8ا أصِل ã|ُرجH شجَرة ا Øuٕا
/@١٤ . ٨٢ ـ oَجح ãP لَ الُفّجار وٕاّن

لُع تطَّ ã� الَّ اXوَقدة اِ" ناُر ـ ا¤سوسة النار من وحرارة توقّداً أشّد النار وهذه
ة@@/ فِئَد َع'أ/َ

وقبوً�@, تأث
اً ضعيفة Tدودة واXاّدة اXاّديّات@, ã| تؤّثر ا Ø̂ ٕا اXاّديّة النار فٕاّن
الطبيعة@/ nعا وراء ا ØW هو ما R&ف العذاب@, وتف!بشّدة وIّملها@, لوجودها و�@دوام
فٕاّن اXمكنة الشقوق تشقيق ٕا� ونظرنا bع@, مانعُة اXعني� ب� ما ã| وليس

النار@/ راجع ـ@ ا¤سوسة nوالعوا اXاّديّات ã| Í½تنح@� ا£يد القرآن معارف
معلومة إ�نسان@, قلب ã| ومتحقّقة النفس ã| متحّصلة الروحانيّة النار أّن مع

مسّلمة@/ مقطوعة فوجودها بص
ة@, æأد له كان Xن مدَر@كة
للمنافق� ع�أ�فئدة تطّلع روحانيّة نار ناران والناُر ـ للفيض العيون ُقّرة ã|و
اÇXعارف فـقدان بسـبب العقل nعا بوسـيلة تنشأ ا Ø̂ ٕا وهيى ب�@, واXكذِّ ين Ø(تكXوا
Mسب ٕادرا@كها بعد عÇyا با¡رمان أو وجحودها بانكارها ٕامّا العقلّيـة@, والgا�ت

أضدادها@/ حصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جدث@:

أجداث@/ وbعه الق)@, َدث Ò�ا واحدة@, كلمة جدث@: ـ مقا
امة@, ßt لغة وهذه وأسباب@/ َسَبب مثل أجداث وا�مع الق)@, َدث@: Ò�ا ـ مصبا

َجَدف@/ فيقولون Sد@: أهل وأمّا

ُتعِقب العرب الفّراء@: قال َدث@/ Ò�ا ٕابدال وهو الق)@, َدف Ò�وا جدف@: ـ صحا
وأ�جداف@/ أ�جداث وهيى وَجَدث جدف فيقولون اللغة@, ã| والثاء ب�الفاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والدفـن السـ@ ã| حقيقة فهو الق) وأمّا الق)@, هو Ø ã5ا¡قي معناه َدث Ò�ا أّن
فيقال@: اXقام@, ]ناسبة اللفظ� بأحد اXوارد Uتلف ã| 
التعب جهة وهذا وإ�خفاء@,

/@٢١ . ٨٠ ـ ه ÒDفأق َأماتَه Ú Ôj
/@٢ . ١٠٢ ـ اXقاِبَر Ôkُزر Ø�ح

الق) له يقال الّذيى اXوضع هو َدث Ò�ا فٕاّن ادث@, ÒVو َدث ÒV يقال أن و�@يصّح
منه@/ اXكان Ëºا استعFل يصّح و� واXق)ة@,

/@٥١ . ٣٦ ـ م Ùwٕا&َر أ/جداث ِمَن ُهم فٕاذا
/@٧ . ٥٤ ـ َجراٌد م Ô Úu@كأ أ/جداث ِمَن ُرجوَن ÒO

الق)@/ راجع ـ اXقابر أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جّد@:

وجّدد /@hالقد خ&ف وهو جديد@, فهو َجّدة@, Ì»بالك Nّد ُء ãÏ¿ال جّد ـ مصبا
�زماً@/ اسـتجّد يستعمل وقد هو@, فتجّدد أحدثه ٕاذا واسـتجّده@, وأجّده أ�مر ف&ن
وأب أ�ب أبو ّد Ò�وا ]ع!مفعول@/ فعيل جديد فهو قطعه@, قتل@: باب من َجّداً وجّده
ÍÈب@, باب من الناس عيون ã| َجّد يقال مصدر وهو العظمة ّد@: Ò�وا ع&@/ وٕان أ�ُّم
ّد Ò�وا /@ دُّ Ò�ا منک ا�ّد ذا ينفع و� ـ الدعاء ã|و الغ!@, ّد Ò�وا ا¡ّظ@/ ّد Ò�وا عظم@/ ٕاذا
ّد@/ ß�ا Ëº�ٕوا وقتل@, ÍÈب باب من ّد ß ÒN جّد يقال مصدر@, وهو ا�جxاد أ�مر ã|Ëº�ٕوا َهزَل ضّد َجّدا ك&مه ã| وَجدَّ ومبالغة@/ uاية أيى ِجداً Tِسن ف&ن يقال ومنه
وا�ديدان@: مثل@َدواّب@/ واّد Ò�وا�مع@ا الطريق@ومُعظمه@, وا�اّدة@وسط أيضاً@/ ّد ß�ا منه

والyار@/ الليل
القـطع@/ والثـالث@: ا¡ّظ@@/ :@ ãæوالثا العظمة@/ أ�ّول@: ث&ثة@: أصول جّد@: ـ مقا
:@ ãæوالثا عُظم@/ أيى ã!عي ã| الرجل َجدَّ ويقال رّبنا@, تعا&َجدُّ وأ@نّه العظمة@: فأ�ّول
َء ãÏ¿ال َجـددُت يقال: والثالث ]ع!@/ منه وأحّظ ف&ن من أجّد ف&ن وا¡ّظ@: الغ!
واXبالغة أ�مر ã| ّد ß�ا يكون أن ببعيد وليس مقطوع@/ أيى وَجديد@, دود ÒV وهو َجّداً
¼Íام وهو داد ß�ا الباب هذا ومن عزZة@/ ويعزمه ZÍة Ò¼ ½Íمه يَ ٔ�@نّه هذا@, من فيه
من وهو جديد@, ثوب وقوGم غ
ه@/ عن قطع قد كأ@نّه َسواؤه@, الطريق وجاّدة النخل@/
أ�يّام عليه تأت n ء ãÏ¾ كّل Çيى Ød Øj أ�صل هو هذا ا�~ن@, قطعه ناسجه كأّن هذا@,

ا�ديدين@/ ار Øyوال اللّيل يسّمي ولذلک جديداً@,
ته وُجـدَّ ِجّدته وقيل@: أ�رض@, من منه قرب ما وُجّدته@: الyر وِجّدة ـ لسا
وُجّدة منه@/ مشتّق مكّة من قريب موضع Ëºا وُجّدة@: وشاطئه@/ َضفّته وَجّده@: وُجّده
والطرق َطط ßòا َدد Ô�ا الفّراء@: قال ُجَدٌد@/ وا�مع ع&مته@, وُجّدته طريقته@, ء ãÏ¾ @كّل
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ُجّدة@/ واحدها كالطرق@, ر Ôaو ِبيضوُسود ِخَطط ا�بال ã| تكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والقـدرة@, والعـظمة ا�&ل من اXتحّصل اXـقام هو فzا الواحـد أ�صل أّن
وكـوuم للرجل@, وعظمة Vد سـبب كوuم باعتـبار وأ�ُّم أ�ب ãèأ ع� اÇXع!وٕاط&قها هـذا وٕا� بيxم@/ أهل ã| ومقام وقدرة ج&ل وGم عنده@, وWّجدين معظّم�

قدرة@/ مقام من ومرتبة وعظمة ج&ل نوع فٕانّه والغ!@, ا¡ّظ مفهوم يرجع
والðلزل والشّک ال@ديد رفع ]ع! اXقطوعيّة ا� fرجعه القطع@: مفهوم وأمّا
اXع!@/ هذا حصول و]&حظة ا�عتبار wذا ّ الظاهريى ع�القطع وٕاط&قها وا�حBل@,
الطريق جاّدة مفهوم وهكذا والعزم@/ واXبالغة أ�مر ã| ّد ß�ا مفهوم منه ويقرب

الض&ل@/ عن ا¤فوظ oستقXا Øتب�Xا وسطه أيى

مـتجّدداً كان ما بل مطلقاً@, hالقد مقابل ã| هو فليس ا�ـديد@: مفهوم وأمّا
اòصوصيّة هذه وتظهر سابقه@, Wتازة@بالنسبة@ٕا� عظمة@وخصوصيّة مع@ٕاضافة وحادثاً

/@hالكر الكتاب ã| استعFله موارد ã|
من ومتجّدداً ÓDعظ Wتازاً أيى /@١٤@.@١٩ ـ َجديد لٍق Ò ßR ويأِت يُْذِهْبكُم يََشأ ٕان

اòلقة@/ خصوصيّات جهة
ã| َضللنا أ@ٕاذا /@١٧@.@٤٩ ـ َجديداً َخلقاً بعوثوَن Ò ÒX إٔانّا وُرفاتاً ِعظاماً ُكنّا ذا@ إٔا
وبعد السابق اòلق فوق Wتازاً خلقاً أيى /@١٠ @.@٣٢ ـ َجديد َخلٍق ãP لَ أ/رضأ@ٕانّا

عالية@/ قوي وفzا والض&ل@, ا�ندراس هذا
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للفعل فاعل وهو وعظمته@, ج&له مقام أيى /@٧٢@.@٣ ـ َرّبنا َتعا&َجدُّ وأ@نّه
Bتَعا�<@/

مكّونة وذخائر داخليّة خطوط أيى /@٣٥@.@٢٧ ـ@ ر@ Ôaِبيٌضو ُجَدٌد بال ß8َوِمَن@ا
ألواuا@/ Uتلفة ومعادن وكنوز

ا�بال@/ سطوح ã| عابر ÒXوا الظاهريّة الطُُّرق اXراد وليس

والعظمة@/ واTXلة والEوة والتكّون التجّدد ٕا� ٕاشارة َدد Ô�ا فكلمة
ÏÉمقت ع� fعـناها كاللُّقمـة@, فُعلة ع� وهيى ُجّدة bع َدد Ô�ا أّن *O@�و

منه@/ يستغ!ويستفاد ما أيى به ّد Ò ÔN ما هو صيغxا
استعt�Fا@/ موارد ã| اXاّدة هذه ]شتقّات 
التعب لطف فظهر

Rت@/ حّظ@, Bأراميّة< @ـ@ Bَجداء< ـ قع

قََطف@/ ,@ قَصَّ قََطع@, ـ@ Bجاَدد<@

اللّغـة من أخذ قد مطلقاً@< كان B@ٕان ]ع!القطع الّذيى ّد Ò�ا ٕاّن نقول أن يبعد ف&
/@ ãæعاXوب�ا بينه بالتناسب يلðم ف& الع)ّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جدر@:

مثل ُجدران در Ò�ا وbع ُجُدر@, دار ß�ا وbع ا¡ائط@, دار@: ß�وا ْدر Ò�ا ـ صحا
خليق@, أيى بكذا جدير وف&ن اXكان@/ أجدَر وقد ـ نبت أيضاً در Ò�وا وبُطنان@/ بَطن

وَجديرون@/ ُجَدراء وا�مع كذا@, يفعل أن جدير وأنت
ْدر Ò�وا وُجدران@/ ُجُدر ا¡ائط@وbع وهو ا�دار فأ�ّول@: أص&ن@: جدر: ـ مقا
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جدر ٧٤

أن ينبغيى ا ØW وهو به@/ ّ َحريى أيى بكذا جدير هو قوGم الباب هذا ومن ا¡ائط@/ أصل
نباتاً ء ãÏ¿ال ظهور ãæالثا وأ�صل الطبيعة@/ ديرة Ò�ا ويقولون@: عليه@/ أمره ã!ويب َيثبت
ذاك@/ wا كان ٕاذا َجدراء شاة ويقال أيضاً@/ ّ َدريى Ò�ا وهو معروف@, ّ َدريى Ô�فا ه@/ Ò
وغ

النبات@/ در Ò�وا ا�سد@/ ã| تظهر البدن< ã| Bَخراج َسلْعة َدر Ò�وا
وا�Çدار باXكان بإ�حاطة اعتباراً يقال ا¡ائط أّن ٕاّ� ا¡ائط دار@: ß�ا ـ مفر
فقيل النتّو مع! منه واعت) رفعته@, ا�داَر@: وَجدرُت وا�رتفاع@/ بالنُّتّو اعتباراً يقال
ِجدرة@/ الواحد ِجدراً@, أ�رض من Ñçالنا النبات يى Ødو ورقه@, خرج ٕاذا الشجُر جدر

ا�دار@/ ٕا� ء ãÏ¿ال انxاء ٕاليه أ�مر �نxاء ي ÒxنXا دير@: Ò�وا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� ا�دار وٕاط&ق وا�رتفاع@/ الظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أن وZكن حائطاً@, جدار كّل فليس أ�رض@, ع� وظهوره ارتفاعه باعتبار ا¡Çائط

حائط@/ طرف من باقياً أو لغرض ملكه وسط ã| ا�دار يكون
ٕا� بالنسـبة ظاهر عال مقام ã| وقوعـه فباعتبار :@ ّ ا¡ريى ]ع! دير Ò�ا وأمّا
ارتفاع جهة من حريّاً فكونه بكذا@, وأو� أحّق هو فيكون ,@ Øمع� حكم أو موضوع
بينه الفرق يظهر القيد وwذا استعFله@/ موارد ã| Tفوظ القيد فهذا أمره@, ونتّو مقامه

واòليق@/ والقم�وا¡قيق ّ وب�ا¡ريى

/@٩٧ . ٩ ـ َيعلموا / أن وأجدُر وِنفاقاً كُفراً أشدُّ أ/عراُب

شديدة@/ ومرتبة منحّط مقام ã| اXعرفة وعدم ا�هالة من فُهم أيى
/@٧٧ . ١٨ ـ ُيريُد ِجداراً فzا َفَوَجدا
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٧٥ جدل

ملكهم@/ ã| اXرتفع كا¡ائط أيى
/@١٤ . ٥٩ ـ ُجُدر َوراء ِمن أو نٍة صَّ Ò ÔT ُقرًي ã| ٕاّ/

ورائها@/ من ويقاتلون wا يتحّصنون اXرتفعات وراء من أيى
وأمثاله@/ ا¡ائط دون ُدر Ô�وا با�دار 
التعب لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جدل@:

يكون اس@سال ã| ء ãÏ¿ال استحكام باب من وهو واحد أصل جدل@: ـ مقا
مّر ÔXا مام للزِّ ويقال ذ@كرناه@/ الّذيى القياس وهو الك&م@/ ومراجعة اòصومة وامتداد فيه
اXنبطح من أجـزائه اجBع ã| أقوي وماؤه Wـتّد وهو 
صغ uـر دول Ò�وا َجديل@/
ُهـزال@/ 
غ من اòلقة Bالدقيق< قضيف كان ٕاذا دول@, ÒV ورجل السائح@/ BاXنبِسط<
ã| بُّ Ò¡ا َجَدل ويقال: ِجدل@/ واحدها أ�عضاء دول@: Ô�وا اشتّد@/ ٕاذا جادل@, وغ&م
أ�رض وهيى دالة Ò�ا الباب ومن لقّوته@/ بذلک يى Ød قر@, الصَّ وأ�جدل@: /@ قويى سنبله@:

ُصلبة@/ وهيى

خاَصمه@, أيى وجاَدله@, سقط@, بأ�رضفاSَدل رماه أيى َفَجدله@: طعنَه ـ صحا

أيى َجدً�@, َأجُدله بَل Ò¡ا وَجَدلُت اòصومة@, شّدة وهو َدل Ò�وإ�Ëºا وِجداً�@, اَدلة ÔV
gاً@/ ÔT فَتً& فتلتُه

خـصومُته@, اشتّدت ٕاذا َتِعَب@, باب من َجِدل فهو َجَدً� الرجُل َجِدَل ـ مصبا
الصواب@/ ووضوح ا¡ّق ظهور عن يَشغل ]ا Ë¼خا ٕاذا وِجداً� Vاَدلًة وجاَدل

وفتلتَه فتلَه شددَت ٕاذا َجدً�@, أجِدله ا¡بل وَجَدلت الفتل@/ شّدة دل@: Ò�ا ـ لسا
والرجل�@/ اليدين َقَصب إ�نسان: وُجدول ديل@/ Ò�ا الناقة قيل@لزمام ومنه gTاً@/ فَتً&
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جدل ٧٦

علzا@, اòصومة@والقدرة ã| اللََّدد َدل@: Ò�وا القصبTكم@الفتل@/ لطيف دول@اòلق@: ÒVو
َدل@/ Ò�وا اòصومة شديد دال@: ßVو َدل ßVو َجِدل ورجل وِجداً�@, Vادلة جاَدله وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بطريق كان سواء امتداد@, ã| ا�ستحكام هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بـاطل أو حّق عن كان وسواء غ
ه@, ã| أو الكـ&م ã| كان وسواء غ
ه@, أو الفتل

ومقابلة@/ ]خاصمة أو نفسه ã| كان وسواء وزور@,

ã|وتطلق ا�دل@, ع�ٕادامة تدّل اXفاعلة ع�مقتÏÉصيغة دال ß�وا وا£اَدلة
ØRح اXقابل الطرف ع� والغلبة اòصومة مقام ã| وٕادامته الك&م oكI ع� الغالب

ا¡ّق@/ ظهور عن Zنع
والزمـام كالفتل@, استعGFا@: موارد bيع ã| Tفوظ اòاّص ا�ستحكام وقيد
اÇòلق@, وVدول اليدين@, كقصب الظريفة اXستحgة وأ�عضاء اXستحكم@, اXفتول
الصلبة@/ وأ�رض قر@, والصَّ اòلقة@, قضيف والرجل ,@ ا�اريى اXستجمع للFء دول Ò�وا

اشتّد@/ طالت@, عظم@, زاد@, ا@, Ò̂ ـ Bجاَدل< ـ قع

/@٢٠ . ٣١ ـ ِعلم ß3بغ اِ" ã| اِدُل ÔNَمن النّاِس وِمَن
/@٣٥ . ٤٠ ـ ُسلطان ß3بغ اِ" آيات ã| ادُلوَن ÔN الَّذيَن

/@٥ . ٤٠ ـ ا¡قَّ به لُيدِحضوا بالباِطِل وجاَدلوا
ا¡ّق@, ٕا� توّجـه دون من ظاهراً واستحكامه الك&م ٕادامة ã| إ�¼Íار ُيراد
ٕا�ا¡قيقة@/ يتوّجه من@دون@أن كان Lو ّ ك&مه@ومرامه@بأيى ٕا�@ٕاثبات ا�دال ã| فالنظر

/@٤٦ . ٢٩ ـ َأحَسُن ِهيىَ ã� بالَّ ٕاّ/ الِكتاِب أهَل اِدُلوا ÔQ/َو
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٧٧ جّذ

/@١٢٥ . ١٦ ـ َأحَسُن ِهيىَ ã� بالَّ م ÔGَوجاِد
من اòـطاب وبلطيف الباطل@, وTو ا¡ّق ٕا� التوّجـه مع ا�دال يكون بأن

وعصبّية@/ خشونة دون

/@٥٤ . ١٨ ـ َجَدً/ ٍء ãÏ Ò¾ Ò!أ@ك إ/نساُن وكاَن
Jّب و� نفسه عن دا_اً يدافع فهو النفسوع�هذا Mّب مفطور إ�نسان فٕاّن
تعا� ا� وفّقه من ٕاّ� مراده@, عن والدفاع مرامه لتثبيت وNادل نفسه@, ¡بّه ٕاّ� أمراً

تعا�@/ ورضاه ا� حّب ٕاّ� قلبه ã| يبق nو نفسه@, هوي وترك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّذ@:

ـ ك«Ìته َء ãÏ¿ال َجذذُت يقـال قطـع@, وٕامّا Ì»ك ٕامّا@ واحد أصل جّذ@:@ ـ مقا
ـ ذوذ ÒV@3غ عطاًء@ ـ قطعته وجَذذتـه@: كَ«Ìهم@/ أيى ـ Gم كب3اً@ ٕاّ/@@ ُجذاذاً@ فجَعَلهم

ثياب@/ من يس@ه ء ãÏ¾ أيى ُجّذه عليه ما ويقال غ
مقطوع@, أيى

أيى فاSـّذ ذوذ@, ÒV فهو قطعـته@, قتـل@: باب من َجّذاً َء ãÏ¿ال جذذُت ـ مصبا

ãRّال وغ
ه الذهب< مyا يؤخذ ãRّالB الذهب ¡جارة ويقال ك«Ìته@/ وجذذته@: انقطع@,
وك«Ìها@/ o�ا ØËÉب ُجذاذاً Ì»تك

يـقيّد فلم اXستأِصل القطع هو وقيل اXستأِصل@, ّ الَوِحيى القطع ّذ@: Ò�وا ـ لسا
الِفرق@/ ذاذ Ô�وا قتً&@/ استأِصلوهم أيى َجّذاً ُجّذوهم Bص<@: وقال Bال«Ìعة<@/ بِوحاء

ا�ذيذ@/ والسويق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تنمحيى ØRح أ�جزاء وتفريق ا�ستيصال هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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جذع ٧٨

وا�زم وا�ذم دع Ò�وا وا�ّد ّب Ò�ا مواّد عن اXاّدة هذه تف@ق وwذا ال@كيبّية@/ اGيئة
وا�ّز@/

أعضاءهم@/ ق وفرَّ استأصلهم أيى /@٥٨ . ٢١ ـ ُجذاذاً َفَجَعَلُهم
تركيُبه@/ ق متفرِّ 
غ كامً& [اماً عطاًء أيى /@١٠٨ . ١١ ـ ذوذ ÒV Ò3َغ َعطاًء

أخواtا@/ دون اXاّدة wذه ا�~يت� ã| 
التعب لطيف يظهر وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جذع@:

َذع Ò�فا وطراوته@/ ّن السِّ حدوث ع� يدّل أحدها أصول@: ث&ثة جذع@: ـ مقا
هذا ã| هو ويقال سن�@/ `س له أتت الّذيى إ�بل ومن سنتان@, له çأ ما الشاء من
قولک من ذع@, Ò�ا والثالث الشَجرة@/ ِجذع ã!والث حديثاً@/ فيه أَخذ كان ٕاذا َجَذٌع@, أ�مر

َدَلكَته@/ ٕاذا َء ãÏ¿ال َجَذعُت
النبات@/ ساق ِجذع@, Bِجَزع< ـ قع

أن قبل وأ�نعام الدواّب من َذع Ò�ا الليث@: قال السّن@/ 
الصغ َذع@: Ò�ا ـ لسا
النخلة@, ُجذوع واحد ذع ß�وا به@/ وا�نتفاُع ركوبه يستطاع ما أّول وهو بسنة@, ã!يَـب�يُث ØRح ِجذع Gا يَب� � وقيل وُجذوع@/ أجذاع وا�مع النخلة@, ساق هو وقيل
ورد وقد حَبسه@, الرجَل وَجذع ودلَكه@, عفََسه َجذعاً@: ذعه ÒN َء ãÏ¿ال وَجذَع ساقها@,

اXهملة@/ بالدال
واحد ذع Ò�وا ْدع Ò�ا أّن ذلک ã| عندنا الّذيى :@qيGا أبو قال جدع@: ã| وقال

و�ئه@/ ع�سوء Iبسه حبسمن وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٧٩ جذو

والتحقيق@:

أو با�شتقاق جدع@, ماّدة من جاءت ا Ø̂ ٕا والَعفس بس Ò¡وا لک الدَّ oمفاه أّن
وباعتبار ا¡داثة@والطراوة@وا�ستقامة@, هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل وأمّا بإ�بدال@/
تطلق وكذلک ا¥ر@, ¡مل واستعّد استقام ٕاذا النخلة ع�ساق تطلق اòصوصيّة هذه

والركوب@/ للحمل واستعّدت الصفة هذه ع� كانت ٕاذا ع�الدواّب
عليِک ُتساِقُط النَّْخلَة ذِع ß ßP ٕاليِک يى وُهزِّ ْخَلة@, النَّ ٕا&ِجذِع الَمخاُض فأجاَءها

/@٢٥ . ١٩ ـ ُرَطباً

خـÍÉة فيه �تري ِجذعاً ٕاّ� وليس Kلة@, من يابس جذع ٕا� فأ�أها أيى
الظاهر@/ وع� كان ما باعتبار عليه ا�ذع وٕاط&ق النخلة@, عليه حRتطلق

/@٧١ . ٢٠ ـ النَّْخل ُجذوِع ã| بنَّكُم َصلِّ وُ/
بدنه أو يديه اXصلوب بشدِّ كان الزمان ذلک ã|لب الصَّ فٕاّن :@ ã| بكلمة 
التعب

Zوت@/ ØRصوصحU ع�عود باÊ»Xر رجليه أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جذو@:

مَُدي مثل ُجذي فتجمع وتفتح o�ا ØËÉوت اXلxبة@, ا�مرة ا�ذوة@: ـ مصبا
وِجزي@/ ِجزية مثل ا�مع ã| Ì»فتك أيضاً Ì»وتك وُقري@,

ٕاذا أصابعيى أطراف ع� َجذوُت يقال ا�نتصاب@, ع� يدّل أصل جذو@: ـ مقا
َجذا ويقال@: اللزوم@/ ع� أدّل جذا أّن ٕاّ� ثو ÒN َجثا مثل ذو ÒN َجذا اòليل@: قال eَت@/
تشاَولوه@/ ٕاذا ا¡جَر القوُم البابQاذي ومن الðاقه@/ لشّدة ,@
البع جنب ã| الُقراد
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جذو ٨٠

Vاهد: قال جذي@با¡ركات/ وا�مع ا�مرة, ذوة@: ß�ذوة@وا Ô�ذوة@وا Ò�ا ـ صحا
عبيدة@: أبو وقال العرب@/ bيع بلغة وهيى قال ا�مر@, من قطعة أيى النار من جذوة
يكـن@/ nو ناراً طرفها ã| كأّن اòشـب من الغليظة القِطعة وهيى ذمة ß�ا مثل ذوة ß�ا
:@ Ø ãèأ�عـرا ابن وقال أصابعـه@/ أطراف ع� وهو القـدم� ُمنَتِصب :@ ّ اXقعيى وا�اذيى

قا_اً@/ ثبت ٕاذا ,@ Ó!ع[ وَجذي وأجذي ركبتيه@, ع� ã~ا�وا قدميه@, ع� ا�اذيى
عود ذوة Ò�وا قا_اً@/ ثبت ك&Yا@: لغتان وأجذي َجذواً ذو ÒN ُء ãÏ¿ال جذا ـ لسا
من ِجذوة ّكيت@: السِّ ابن الدّقة@/ ã| دوuا وال¿Îاب bرة@, رأسيه أحُد يكون غليظ
وَجذاة@/ ِجذية الشجرة ٔ�صل ويقال نار@/ فيه يؤخذ الغليظ العود وهو وِجذًي النار

أصله@/ وِجذيه@: ء ãÏ¾ كّل ِجذُم :@ ّ أ�صمعيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Oتلف اXع! وهذا الثبوت@, مع ا�نتصاب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ٕاثباته وللحجر منتِصباً@, قيامه وللرجل قا_اً@, ثبوته ء ãÏ¿لل ذو Ò�فا اXوارد@, باخت&ف

الxاب@/ طرفه ã| عود وجود وللنار وانتصابه@, ساقه ثبوت وللشجر منتِصباً@,

وهذه الxاب@, فيه oمستق عود بل ملxبة@, ليستPمرة مع!ا�ذوة فحقيقة
به@/ يُفَعل ]ع!ما كاللُّقمة ØËÉبال أو للنوع Ì»بالك أو للمّرة بالفتح فَعلة ٕامّا الكلمة
/@٢٩ . ٢٨ ـ َتصَطلون َلَعلَّكُم اِر النّ ِمَن َجذوٍة أو ÒD Ò ßR ِمyا آِتيكُم ã Ù'لََع

اXلxب بالنار ذوة Ò�ا Ì Ø»ف وٕاذا مّرًة@, اصـط&ء من لنا ã*يك ملxب بعود أيى
يؤيّد النار ذ@كر أّن مع به@, يصطلوا أن يعقل فكيف للواحد الصيغة وكانت العود@, دون

ذ@كرناه@/ ما

سـواء غليظ عوٌد َجذوٍة@, أو قال@: حيث تفس
ها ã| ّ البيضاويى أحسن وقد
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٨١ جرح

وaزة بالفتح@, Ë¼عا وقرأ النار@, من بقوله بيّنه ولذلک يكن@, n أو ناٌر رأسه ã| @كان
لغات@/ وكلّها ,@ ØËÉبال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرح@:

Çbع راح ß�وا ُجروح@/ وا�مع رح Ô�ا Ëº�ٕوا َجرحاً َجرَحه جرح@: ـ صحا
ا@كتسب, َح: Ò@وجّرح@واج ,@ورجال@ونسوة@َجرحي/ Ṍ ورجل@َجر´@وامرأة@َجر ِجراَحة,
َيكسب ãRّال أعضاؤه إ�نسان@: وجوارح الصيد@, ذوات :@
والط السباع من وارح Ò�وا

والفساد@/ العيب وإ�ستجراح@: wا@,
اج@ح فأ�ّول@قوGم @شّق@ا�لد/ ãæوالثا أحدYا@الكسب@, أص&ن: جرح@: ـ مقا
ٔ�@نّه اج@احاً ذلک يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا ـ السّيئاِت الَّذيناج?ُحوا َحِسَب أم ـ وكسب عمل ٕاذا
الصيد@/ ذوات من@الط
والسباع: وا�وارح الكواِسب@/ @أ�عضاء وهيى عمل@با�وارح,
ٕاذا الشاهَد جرَح ويقال: رح@, Ô�ا Ëº�ٕوا َجرحاً@, Mديدة َجرَحه فقوGم ا�~خر وأمّا
أجله@/ من َرح ÔN ما عمل ٕاذا ف&ن واسَتجرح bيل, 
غ Bا¡ديث@الشايع< قوله@بنثاً رّد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطـرف ã| َشّق أو 
تأث ]ع! رح Ò�ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
ف ØÍ½وت َجرح بسبب أ�وقات غالب ã| يكون والكسب وميله@/ طبعه اقتضاء Oالف
فيه@/ يؤّثر بعمل أو بقول ا�رح وذلک اختياره@, Iت وNعلَه يريد Dف َف ØÍ½يت ØRح
النـتائج@, وIصيل اXوارد اقتضاء Mسب وضعفاً شّدًة ا�رح مراتب وHتلف
بٕاNاد وIقّقه الطبيعيّة ا¡الة عن òروجـه غالباً مذموم ا�@كتساب من النحو وهذا

ا�رح@/
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جرد ٨٢

ع� nمَظا ا Øuفٕا ãÏ¼عاXا غالب ã| Fك ٕا�نفسه بالنسبة يتحقّق قد رح Ò�ا ٕاّن Øj
وٕا\اً@/ عقاباً وتكسبwا سوء@, 
تأث فzا ويؤّثر نفسه

بسبب ل متحصِّ كسب ã| بل الكسب@, مطلب ã| �@يسـتعمل ا�رح أّن فظهر
سوء@/ ومقّدمة َجرح

/@٦٠ . ٦ ـ ار Úyبال Ôrَجرح ما وَيعلَم بالليل ا@كُم َيتََوّف الَّذيى َوُهَو
/@ ãÏ¼عاXوا ثام ا�~ من أنفسكم ع� rوكسب rعمل ما أيى

/@٢١ . ٤٥ ـ َعَلُهم ÒS السيِّئاتأن حوا Ò Ò?اج الَّذيَن َحِسَب أم
ا�رح طريق ا�@كتسابعن أيى والوفاق@, ]ع!اXطاوعة افتعال هو ا�ج@اح

وبا�ختيار@/ موافقاً

/@٤ . ٥ ـ Òُمَكلِّب� وارح Ò8ا َعلَّمrِمَن َوما
ف ØÍ½والتـ با�رح الصيد يكسبون الّذين ا�وارح@, من rعلَّم ما وصيد أيى

فيه@/

عـن ا@كتساب فهو ا�قـ@اف@: وأمّا وا�ج@اح@/ ا�@كتساب ب� الفرق فظهر
ف@/ ØÍ½والت ا�ق@اب طريق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرد@:

ثيابه@: من وجّردته عليه@, ما أزلت قتل@: باب من جرداً ء ãÏ¿ال جردُت ـ مصبا
الّذ@كـر ع� يقع َجرادة@, والواحدة معروف@, ـراد Ò�وا مyا@/ هو وQـّرد عنه@, ع�نزعxا َجراداً رأيت ك&مهم@: ومن التأنيث@, لتحقيق التاء تدخل وقد كا¡FÒمة@, sواُ�ن
فهيى أ�رض وُجرَدت علzا@, ما يأ@كل أيى أ�رض د رِّ ÔN ٔ�@نّه بذلک سـّميى َجرادة@,
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٨٣ جرد

]ع!مفعولة, فَعيلة جريدة, الواحدة َسَعف@النخل, ريد: Ò�وا راد@/ Ò�ا أصاwا رودة@ٕاذا ÒV
ُخو¼Îا@/ عyا ُجرد ٕاذا جريدة تسّمي ا Ø̂ وٕا

Jمل Øj ساتر@, يس@ه � حيث ء ãÏ¿ال ظاهر بُدّو وهو واحد أصل جرد@: ـ مقا
وأ�رض Qّرداً@/ يتجّرد ثيابه من الرجل Qّرد يقال معناه@/ ã| يشاركه ا ØW غ
ه عليه
معروف@/ راد Ò�وا ء@/ ãÏ¾@لظهوره@وبروزه@وأن@�يس@ه @بذلک يى Ød الفضاء@الواسع, َرد@: Ò�ا

شعرته@/ رّقت ٕاذا أجرد@: فرس ويقال راد@/ Ò�ا أصاwا رودة@: ÒVوأرض

وأهل جسده@/ ع� �@شعر ورجل@أجرد@: واSَرد@/ ثيابه@فتجّرد من ده جرَّ ـ أسا
وأرضجرداء: أجرد@, ومكان ُجرد@, وخيل أجرد@, وفرس لون@, ُمكحَّ ُمرد ا�ّنة@ُجرد
راد@/ Ò�ا يى Ød وبه أ�رض@, راُد Ò�ا وَجَهد أ@كول@/ َجرود@: وناقة النبات@/ عن متجّردة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| اXع! وهذا التعرية هو اXاّدة ã| أ�صل أّن

صـفة َجبان وزان ع� راد Ò�ا ٕاّن التسمية@: ã| يقال أن فأ�حسن ا�راد وأمّا
جـهة من ٕامّا عليه يصدق اXع! وهذا ساتر@, �@يسـ@ه Mيث الظاهر اXتجّرد ]ع!
بـغتًة ظهوره جهة من وٕامّا الطيور@, ب� من ولباس وشعر بريش مستور 
غ @كونه

والفقار@/ العظم عن بدنه خلّو جهة من وٕامّا ال«Êء@, ã| حشوداً

أ�رضويُزيل ُرد ÒN أ@كوً� وكونه الع&ئق bيع عن وQّرده التعلّق فقدان وأمّا
متعّديًة@/ قتل باب من اXاّدة فتكون النبات@, من عليه ما
/@١٣٣ . ٧ ـ راَد Ò8وا الطوفاَن َعلzُم فأرَسلنا

متعّدياً@/ ãæع!الثاXا يناسب اXورد وهذا النبات@, من ØÍÉاخ ما يأ@كل
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جرز جّر@, ٨٤

/@٧ . ٥٤ ـ Ì ß¿ُمنت َجراد م Úu@كأ أ/جداث ِمَن ُرجوَن ÒO
ãRّال الصغار البيض من خروجه جهة من التناسب من وجوه التشـبيه هذا ã|
وغ
ها@/ وبغتة@, متجّمعاً ون¿Ìه ظهوره جهة ومن ال@اب@, داخل ã| وهيى �@تشاهد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّر@:

وغـ
ه ا¡بَل َجررت يقال وَسحبه@/ ء ãÏ¿ال مّد وهو واحد أصل جّر@: ـ مقا
ّرار@: Ò�وا َسحباً@/ ُسِحب قد ء ãÏ¾ كأ@نّه الباب من وهو ا�بل@, أسفل ّر Ò�وا َجّراً@/ أُجّره

الناقة@/ عنق ã| يكون حبل وا�رير: وينجّر@/ أتباعه Nّر ٔ�@نّه ,@oالعظ ا�يش
,@
وتكث مبالغة وجّررته فاÇSّر@, سَحبته@, َجّراً@: وLوه ا¡بَل َجَررت ـ مصبا
مـفعولة@/ ]Çع! فـعيلة ذنب@, مـن إ�نسان Nّره ما وا�ريرة@: البدل@/ ع� وَجَريته

صّوتت@/ الناُر@: وَجرَجرت حنجرته@/ ã| صوته رّدَد الفحل@: وَجرَجَر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ÇQيى ا Ø̂ ٕا كلّها اُ�خر ãæعاXوا واXّد@, ا�ذب هو اXاّدة هذه مفهوم حقيقة أّن
رأيت@/ Fك اXفهوم هذا ]ناسبة

/@١٥٠ . ٧ ـ ٕاليه ّره Ô ÒN برأسأخيه وأَخَذ
ٕاليه@/ ويسحبه Zّده أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرز@:
وغ
ه<@, ا¡طب من Bما@يشّد زمة Ô¡ا الَقّت@وLوه@أو من القُبضة رزة@: Ô�ا ـ مصبا
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٨٥ جرز

يابسة فهيى عyا اXاء انقطع قد بضّمت�@: ُجُرز وأرض وُغَرف@, ُغرفة مثل ُجَرز ا�مع
فzا@/ نبات �

وسـيف قـطعته@, ء@: ãÏ¿ال َجرزت يقال القطع@, وهو واحد أصل جرز@: ـ مقا
:@ ّ وأ�صـمعيى ãuالكسا قال عyا@/ قطع كأ@نّه wا نبت � ُجُرز وأرض قَطّاع@, ُجراز@:
روز@: Ò�وا نباtا@/ اُ@كل ãRّال هيى ويقال اXطر, @n@يُص}ا ãRّال وهيى رز Ò�ا من أرض@Vروزة
ويقال والناقة@, روز Ò�ا اXرأة وكذلک شيئاً@, اXائدة ع� ي@ك n أ@كل ٕاذا الّذيى الرجل

رمل@/ يكتنفها غليظة يابسة جارزة@: أرض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن خارجاً كان ما كّل أيى اòاّص@, ا�نقطاع هو اXاّدة@: هذه مفهوم حقيقة أّن
فـيقال العـيش@, ورغد والنعومة اXاء وجريان وا§ـّو ا�خÍÉار وهيى طبيعيّة حالة
وسيف دبة@, ÔV أيى َجَرز وَسنة َجَرز@, أو ُجْرز أو Vروزة أو ُجُرز أو جارزة أرض
ØRح أرضزراعة أ@كلها باعتبار ُجراز وناقة وا¡ياة@, العيش تنّعم قطعه باعتبار ُجراز
وهكذا@/ الطعام@, عن خالية وجعلها اXائدة ã| ما أ@كل ٕاذا َجروز ورجل يابسة@, 
تص
ُنب Ô�كا اXش}ة الصفات صيغ من كلّها وُجراز َوَجَرز وُجْرز ُجُرز صيغ ٕاّن Øj

جاع@/ والشُّ َسن Ò¡وا ْلب والصُّ
/@ ã Ø�الك اXفهوم ã| مyا قريبة زم Ò�وا زع Ò�وا ّز Ò�وا ْرز Ò�ا اّن *O@�و

/@٢٧ . ٣٢ ـ ُرز Ô8ٕا&أ/رضا اXاَء َنسوُق ٕانّا
/@ ٨ . ١٨ ـ ُجُرزاً َصعيداً zا َعلَ ما 8اِعلوَن وٕانّا

الطبيعّية@/ ا¡الة عن خارجة يابسة قطعة أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جرع ٨٦

جرع@:

بـاب من أجَرع وَجِرعُت نفـع@, باب من َجرعاً اXاَء َجَرعُت جرع@: ـ مصبا
مّرة Çَرع ÔN ما وهو الطـعام من كاللُّقمة اXاء من رعـة Ô�وا ا�بتـ&ع@/ وهو لغة َتِعَب
الغصَص وQّرَع َجَرعته@, مثل واج@عتُـه وُغَرف@, غرفة مثل ُجَرع وا�مع واحدة@,

وإ�حاطة@/ به الTول عن كنايًة ـ الَعذاَب َفُذوقوا@ ـ مثل ذلک@, من مستعار
َرعه@/ ÒN اXاء الشارب َجَرع يقال اÌ¿Xوب@, ء ãÏ¿ال ع�قلّة يدّل جرع@: ـ مقا
النفس@/ من Oرج ما آخر قن@: الذَّ وُجَريَعة شيئاً@/ ُتنبت � ãRّال فالرملة رعاء Ò�ا فأمّا

ُجَرع@/ ٕاّ� ÍÈوعها ã|ليس ا Øuكأéالل قلي&ت Vاريع@: ونوق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| اسـتعGFا Eوأ@ك قليً&@, للFيع ا�ريى هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والصدور اòروج مورد ã| تستعمل وقد تدرNاً@, اXاء ك¿Ìب والورود ا�بت&ع مورد

/@éالل أو النفس @كخروج

والياء@/ بالع� Fyبي يفرق Uصوص@, اXع!جريى وهذا
فتجّرع جّرعته يقال التفعيل ع�مطاوعة وتدّل تفّعل فهيى التجّرع صيغة وأمّا

باXطاوعة@/ وبالتدريج@, ُجرعة ُجرعة ف¿Ìب أيى
/@١٧ . ١٤ ـ ُيسيُغه يكاد َو/ ُعه َيتَجرَّ َصديد ماٍء ِمن وُيس%×

لطـف فـظهر خ&ف@/ دون من مطاِوعاً يتجّرعه اXاء ذلک من ُسقوا فٕاذا أيى
الصيغة@/ وwذه اXاّدة wذه 
التعب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٨٧ جوف

جرف@:

ُغراب@: وزان ُجراف وسيل كلَّه@, أذهبتَه قتل@: باب من َجرفاً َجَرفتُه ـ مصبا
وأ@كلته السيول جرفته ما للتخفيف@: وبالسكون الراء ØËÉب رف Ô�وا ء@/ ãÏ¾ بكّل َيذهب

أ�رض@/

َجـَرفُت يقال bBعاً<@, َهبْشاً كلِّه ِء ãÏ¿ال أخذ هو واحد@, أصل جرف@: ـ مقا
اXكـان ُرف@: Ô�وا ء@, ãÏ¾ كّل ُيذهب ُجراف@: وسيٌف كلِّه@, به ذهبَت ٕاذا َجرفاً َء ãÏ¿ال

ف@/ رَّ ÔV ومال Bاستأَصله<@, اجتاحه ماَله@: الدهُر وجّرف السيل@, يأ@كله

َجـرفاً@: ØËÉبـال أجـُرفه ء ãÏ¿ال جرفُت وقد /@
الكثـ أ�خذ ْرف@: Ò�ا ـ صحا
وُجُرف وُجْرف رفة@, ß£ا يى Ød ومنه كسحته@, :@ Òالط� وَجرفُت ُجلِّه@, أو كلِّه به ذهبَت
العـاّم اÇXوت وا�اِرف@: أ�رض@/ من وأ@كلته السيول Qّرفته ما :@Ì Ô»وُع Ì Ö»ُع مثل

القوم@/ مال N@ف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأخوذة وُشجاع@, وُجُنب كُصلب مش}ة صفات راف Ô�وا ُرف Ô�وا رف Ô�ا أّن
وا¤و@/ 
الكث ]ع!أ�خذ مصدراً رف Ò�ا من

وجزف@/ جحف من مفهوماً قريبة اXاّدة وهذه
/@١٠٩ . ٩ ـ به فاuاَر هاٍر ُجُرف ع'َشفا ُبنيانَه َس َمنأسَّ أم

أ@كله الّذيى اXكان اXراد وليس راه@, ÒV أطراف من ُيذهب الّذيى السيل ُرف Ô�فتفس
فا فا@, للشَّ صفة هاٍر@, وكلمة اXورد@, هذا ã| oيستق و� ّ Vازيى مع! فٕانّه السيُل@,
وجيه@/ 
غ السيول أ@كلته ]ا ُرف Ô�ا
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جرم ٨٨

طرف ã| � وَطرِفه@, السيل شفا ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا وا�uيار السقوط أّن *O@�و
به@/ السيل يذهب الّذيى اXكان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرم@:

سـّميى وباXصدر ,@j�ٕا وا@كتسـَب أذَنَب َب@: ÒÍÒÈ باب من جرماً َجَرم ـ مصبا
/@j�ٕا وا@كـتسب أذنَب ٕاجرامـاً@: وأجرَم مثله@, وا�رZة رم@, Ô�ا منه Ëº�ٕوا الرجل@,
وقـوGم وأaال@/ ل ßa مثل أجرام وا�مع َسد@, Ò�ا رم@: ß�وا قطعُته@/ النخَل@: مع!وَجَرمُت ٕا� فحّولت كEت Øj Tالة@, و� �بّد ]ع! أ�صل ã| هيى الفّراء@: قال �@َجَرم@,

ٔ�فعلَّن@/ َجَرَم � Lو بالّ&م اب ÔQ وGذا وصارت]ع!حقّا Ë Ò»َالق
النخل ل½Íßام ويقال القطع@, ْرم Ò�فا الفروع@/ ٕاليه يرجع واحد أصل جرم@: ـ مقا
ويـقال ُجِرم@/ ٕاذا ا¦ر من سقط ما رامة Ô�وا أخذته@, الشاة@: صوَف وجرمُت رام@/ ß�ا
ُيرّد ا ØWو ذهب@/ الليُل Qّرم ِمن وهو [ام@, عن مت ØÍ½ت ا Øu@كأ تاّمة@, أيى مة رَّ ÔV َسنة

أيى أهـله جرZة وف&ن اقتطفه@, فكأ@نّه Jوزه الّذيى ٔ�ّن كسَب@, أيى َجَرم قوGم ٕاليه
وقالوا اقتطاع@/ والكسب كسب ٔ�@نّه أ�ّول من وهو الذنب@, رZة Ò�وا رم Ô�وا @كاس}م@/
وتقطيعاً@/ ٔ�ّن@له@قدراً ِجرم َسد Ò�وا @كسبت@/ َجَرمُت@أيى من@قوGم هو �@َجَرم: قوGم ã|
]ع!@, َم Ò@واج وأجَرَم َجَرَم منه: تقول مثُله@, رZة Ò�وا الذنب@, رم@: Ô�ا ـ صحا
مه@, ÒÍ Ò¼ أيى واج@َمه@: النخَل َجَرَم وقد القطع@, ْرم@: Ò�وا معّرب@/ ØãÏºفار ّر Ò¡ا ْرم: Ò�وا

جارم@/ فهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و]ناسبة ا¡ّق@/ اقتضاء ع�خ&ف القطع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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٨٩ جرم

أعظم كونه بلحاظ الذنب مyا Uتلفة@, موارد ã| تستعمل القيد حفظ مع اXع! هذا
الّس
ٕا� عن نفسه يقطع والعصيان بالذنب العبد فٕاّن اXتعال@, ا� عن ل&نقطاع سبب
وا�قتضاء/ كان@خ&ف@اXصلحة ٕاذا ا¥ر اقتطاف أو الشجر قطع ومyا ا�@والتوّجه@ٕاليه@/
صوف َجْرم ومyا هو@/ حيث ومن خالياً لوحظ ٕاذا الروح عن �نقطاعه َسد Ò�ا ومyا

لباسGا@/ الصوف فٕاّن مقتÏÉحياtا خ&ف فٕانه الشاة
قطعيى ã Ø�ك حكم وهو استثناء و� ا¡كم هذا ã| انقطاع � fعناه َجَرَم@: � وأمّا

ا�ستثناء@/ يقبل �

قطع أيى والذنب@, ا�نقطاع طريق عن ا�@كتساب هو وإ�جرام رم Ò�ا أن فظهر
وا�ق@اف ا�رح@, طريق عن ا@كتساباً كان ا�ج@اح أّن Fك ,@j�ٕا با@كتساب النفس

ا�ق@اب@/ طريق عن ا@كتساباً
الفعل قيام جهة فيه وُي&َحظ ٕافعال إ�جرام أّن وإ�جرام@: رم Ò�ا ب� والفرق
بصيغة hالكر القرآن ã| ãçُا فقد اللحاظ وwذا الصدور@, جهة ٕا� ويُتوّجـه بالفاعل

رم�@/ Ô£وا وأجَرموا@, رم@, Ô£وا إ�جرام@,
يأِت َمن ِرُم@, Ô£ا يََوّد ,@ ٕاجراميى Ø ã'فَع أجَرمنا@, ØFع تسألوَن / الَّذيَنأجَرموا@, ٕانَّ

ِرمzا@/ ÔV أ@كاِبَر ,@ Òِرم� Ô£ا القوم َعِن ِرمون@, Ô£ا كَِرَه ولو ِرماً@, ÔV َربَّه
الفاعل@/ من الصدور جهة ٕا� فzا فالنظر

/@ ٨٩ . ١١ ـ ُيصيَبكُم أن ã}ِشقا ِرَمنَّكُم ÒN/
أصاب ما مثل يُصيبكم بأن والرaة ا¡ق Vري عن ãçعداو يَقطعنّكم � أيى

اXاض�@/
اXفعول@/ موضع ã| ِصلxا مع وليست تفس
يٌّة@, أن فحرف

/@٦٢ . ١٦ ـ اَر النّ م Ô ÒG أنَّ َجَرَم /
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جري ٩٠

للكافرين@/ الشامل Ø ã Ø�الك ا¡كم هذا عن يستثنون � م Øuٕا أيى
وجيه@/ 
غ 
التفاس ã| ذ@كر وما اXاّدة@, هذه مفهوم حقيقة هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جري@:

وَجَري أنا@, وأْجَريته جاٍر@, فهو وَجَرياناً َجرياً وÇLوه الفرُس َجَري ـ مصبا
وجـراًء@: َجْرياً كذا ٕا� وَجريُت /@ ْريى Ò�ا واXصدر وسكن@, وقف خ&ف ساَل اXاُء@:
فـٕاّن اXع!@, هذا ع� aله Nوز كذا@, اò&ف ã| َجَري وقوGم وأÌºعت@, قصدت
�رvا بذلک يت Ù Ôd السفينة@, وا�اِرية@: ع�ا£از@/ قصد ا¤ّل بذلک والتعلّق الوصول
مَوالzا@, اشتغال ã| مُستسَخرًة �رvا ع�التشبيه جارية@, لٔ&مَة قيل ومنه البحر@, ã|
رو: ß�وا جري@معه@/ Vاراة@: وجاراه /@ واريى Ò�وا�مع@فFz@ا الشاّبة@òفxّا, وإ�Ëºوأ�صل@فzا غ
توّقف@, من عليه باGجوم أÌºع ع�القول: واج@أ الكلب@والسباع@/ ولد

ا�رأة@/
َجرية Nريى اXاء َجري يقال ء@, ãÏ¿ال انسياح وهو واحد@, أصل جري@: ـ مقا

وَجَرياناً@/ وَجرياً

َجـرياً وÇLوه والدُم اÇXاء وَجَري ء@/ ãÏ¾ كّل من 
الصغ روة@: ß�وا رو ß�ا ـ لسا
ِجريَة أشدَّ ما يقال أنا@, وأجريته هو وأجراه رية@, ß�ا ¡سن وٕانّه وَجَرياناً@, وَجرية

واريى Ò8 ا تعا�@: وقوله والر´@, ستَقّر, ÔX @ ريى ÒQ@والشمُس وا�ارية@الشمس@, اXاء@/ هذا
ب«Ëا" وقوله@: السفينة@, وا�ارية َجرياً@, السـفينة وجرت النجوَم@, ã!يع الُكنَّسـ
راها ÒV ـ وبالفتح السـفينة@, وُأرِسيت ُأجريت من مصـدران Yا سـاها@: وُمْر راها Ö ÔV

وَرَسْت@/ َجَرْت من ـ وَمرساها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٩١ جري

والتحقيق@:
مكان@, طول ã| الدقيقة اXنظّمة ا¡ركة وهو واحد@, أصل اXاّدة هذه مفهوم أّن

با�نسياح@/ عنه Ø(ويع
َجَرت السـفينة@, َجَرت Vازاً@, ـ الع� َجَرت النجم@, َجَري اXاء@, َجَري يقال

الر´@/ َجَرت الشمس@,

/@٢٢ . ١٠ ـ م ßw َوَجَريَن الُفلِک ã| Ôrُكن@@ ٕاذا Ø�ح
bعاً وكونه السفينة باعتبار والتأنيث للفـلک@, َجرين ã| 
والضم للتعدية الباء

اXع!@/ ã|
ã| علzا فغلَبوا Gم حاملة لكوuا مفرده@: دون اXؤّنث ا�مع بصيغة 
والتعب

تعا�@: قوله R&ف وهذا العق&ء@, ذويى من @كوuم
/@١٦٤ . ٢ ـ النّاَس َينَفُع ا ß[ البَحِر ã| ريى ÒQ ã� الَّ والُفلِک

/@٣٢ . ١٤ ـ بأمره البَحِر ã| َ ِلَتجريى الُفلَک َلكُم َر َوَسخَّ وقوله@:

َوناَدي بال ß8كا َموٍج ã| م ß ßw ريى ÒQ َوِهيىَ تعا�@: قوله ã| والتأنيث إ�فراد وأمّا
/@٤٢ . ١١ ـ ~بنه ُنوٌح

Øj بـه وفرحهم الفُلک ã| كوuم ٕا� � wم الفُـلک جريان ٕا� فzا النظر فٕاّن
@كفرهم@/

أمور@: ٕا� hالكر القرآن ã| ا�ريى ُنسب وقد
عاصفًة Ò́ الرِّ Dَن وِلُسلَ البحِر@, ã| ريى ÒQ ã� الَّ والُفلِک أ/uاِر@, xا ÒIِمن ريى ÒQ
ولَُه ٔ/جٍل@, ريى ÒN ُكلٌّ رياِن@, ÒQ َعيناِن Fzف Gا@, ستَقّرٍ ÔX ريى ÒQوالشمس بأمِره@, ريى ÒQ

البحر@/ ã| نَشآُت ÔXا واِر Ò8 ا
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جري ٩٢

/@٤٢ . ١١ ـ وُمرساها Vراها ِب«Ëاِ" فzا ~رَكبوا وقاَل
وTّل جرياuا خّط أّن أو ا�@, Ëºبا والتوقيف< Bالتثبيت وٕارساءها جرvا ٕاّن
وٕاشارة له ÓDتعظ ا� Ë»ب كلمة وقّدم مكان@, اdيى Fuكو ع� بناء تعا� با� توقّفها

تعا�@/ ا� بيد أمورهم برنا¶ أّن ٕا�
/@١٦ . ٨١ ـ الُكنَّس واِر Ò8 ا نَِّس Ôòبا ÔË ß»ُأقlَف

ـنا@, Mواسِّ ّس Ò ÔI n ولو أ�@ك)@, nالعا ã| ا�ارية السيّارة الكوا@كب bيع يراد
والكّنس@/ اòنّس ماّدة ٕا� ذلک تفصيل ã| ول
اجع

/@٣ . ٥١ ـ «Ìاً يُ فا8ارياِت ِوقراً فا¡اِمlِت رواً ذَ والذاِرياِت
الشمس ومyا ا@, ßtومتعلّقا النجوم من التكوينيّة الطبيعيّة السيّارات bيع تعا�أيى ا� عظمة مظاهر وهيى التكوينيّات قاطبة وNمعها وهواؤها وأ�رض والقمر

وقدرته@/

صاف ليل ã| ال«Êء قبّة ã| نراه Sم وكّل ـ ٢٢٦ ديک لِفان اGيئة علم أصول
ã| nالعوا ع� cُسنا ء ãÏÉُت Fك ونظامات@, nعوا ع� ُء ãÏÉُي ãçذا نوُرها cس@, هو
النجوم وتلک نورها@, بشكل السيّارات عن ا£ّرد بالنظر [تاز راريى الدَّ وتلک نظامها@,

ØãÏÉم ع� ٕاّ� تظهر � الشاسـع ُبعدها ع� أ@نّـه 
غ الَكون@, سـاحة ã|حركات Gا
قرون@/

الثوابت أنور ا¨انيّة عري الشِّ نور أّن هرشل@: حسبÌºيوحنا قد ـ ٢٢٨ ã|و
أّن با�متحان@: ولستون الدكتور وجد وقد السادس@, القَدر من Sٍم نور مثُل ٣٢٤ =
cسنا 
تص فِلكيى ا¨انّية@, عري الشِّ نور مثل ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢٠ . الشمس نور
ميل@, ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٤٣٣ر١٣ . عنّا تبعد أن ãÏÉيقت ا¨انيّة عري الشِّ قدر ع�
ـعري الشِّ بُعد ٕا� عنّا cسنا بعدت فلو كث
اً@, ذلک من أبعد عري الشِّ أّن Iقّق وقد
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٩٣ جزء

اXئة@/ القدر دون Sم هيئة ع� لظهرت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فالتحقيق@:

ã| جاريات كلُّها م&ي�@, من مئات تبلغ وعددها والكوا@كب النجوم bيع أّن
والسيّارات الثوابت وعنوان اXتعال@, ا� ٕاّ� ومبلغها عددها يعلم و� الكون@, ساحة

أبصارنا@/ Mسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جزء@:

أجزاًء, قسمَته@وجعلتَه ٕاذا َجزءاً, ء ãÏ¿ال وجزأت أ�جزاء, واحد زء Ô�ا ـ صحا
وQّزأت ء ãÏ¿بال واجðأت به@, ا@كتفيُت أيى جزاًء@, ء ãÏ¿بال وَجزأُت التجزئة@, وكذلک

به@/ ا@كتفيَت ٕاذا ,@ Ó!ع[ به@:
ا@كتفيت@/ ء@: ãÏ¿أت@بالðواج عنه@, ك*@وأغ! غ
ه@: زأ ÔV ُء ãÏ¿ال وأجزأ ـ مصبا
ÇQزيئاً@: وجـّزأته وأقـفال@, قُـفل مثل أجزاء وا�مع منه الطائفة ء ãÏ¿ال من زء Ô�وا

فتجّزأ@/ ة Øñمتم أجزاًء جعلته
اجðاًء ء ãÏ¿بال اجðأُت يقال@: ء@, ãÏ¿بال ا�@كتفاء هو واحد@, أصل جزأ@: ـ مقا

ء@/ ãÏ¿ال من الطائفة وا�زُء@: ,@ ãæكفا ٕاذا ٕاجزاًء@: ãæوأجزأ به@, ا@كتفيَت ٕاذا
جاِزئاٌت وهّن وÇQّزأْت@, واجðأْت اXاء@, عن ْطب بالرُّ اXاشيُة َجزأت ـ أسا
َء ãÏ¿ال وجـّزأُت زء@/ Ô�ا ومن وQّزأُت@, 
الكث عن بالقليل اجðأُت وقد وجواِزٔي@/
ِزٔي@/ ÔV وهذا ,@ ãæكفا كذا@: ãæوأجَزأ تفّرق@/ اXاُل@: وQّزَأ ُمبعَّض@/ ّزأ@: Ò ÔV ٌء ãÏ¾و Qزئًة@,
ا Øu@�ٔ نبxا@, وحسن التّف ٕاذا الروضُة@: وأجزأت أغنيُت@/ ف&ن@: َزَأ Ö ÔV عنک وأجزأُت

الراعية@/ ِزٔي ÔQ حينئذ
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جزء ٩٤

وَجـزأه@: َجـزءاً ء ãÏ¿ال وَجَزأ أجزاء@/ وا�مع البعـض@, زء@: Ò�وا زء Ô�ا ـ لسا
أخذه@/ جزءاً@: منه وأجزأ غ
قّسمه@, � مشّدٌد م Òyبي اXاَل وَجّزأ أجزاَء@/ جعله @ك&Yا
ء: ãÏ¿ال وأجزأه به@, وا@كت* قَِنع وQّزأ@: ء ãÏ¿بال وجزأ النصيب@/ العرب: ك&م ã| زء Ô�وا

@كفاه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يرجع وٕاليه ء@, ãÏ¿ال من وقسمة البعض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الكـّل مـن معيّنة حّصة فٕانّه النصيب مفهوم وهكذا وا�قتسام@, التبّعض أيى التفّرق

اXفروض@/
َجَزأ قيل فٕاذا با¡روف@, اللفظ استعمل ٕاذا ا�ملة ã| Ø
يتغ اXفهوم هذا ٕاّن Øj
قوGم مع! وهذا منه@, وعيّنه ء ãÏ¿ال هذا بسبب وقسمته نصيبه َجَزأ فكأ@نّه ء@: ãÏ¿بال
مـنه فيسـتفاد عن@: Mرف اسـتعمل وٕاذا ء@/ ãÏ¿ال هذا ã�نصي جزء أيى كذا@, ãæأجزأ

/@*O � Fك ا�غناء مفهوم
ا�سـتعFل Nوز و� اòصوصيّات@, هذه ٕا� التوّجه ا�ستعFل مقام ã| فيلزم

يريد@/ مفهوم ّ أيى ٕارادة Øj كان وجه ّ بأيى

/@٤٤ . ١٥ ـ َمقسوٌم ُجزٌء م Ôyِم باٍب ِلُكلِّ
اòلق@/ من معيّنة طائفة أيى

/@٢٦٠ . ٢ ـ ُجزءاً نَّ Ôyِم جبٍل َع'ُكلِّ اجَعْل Ú Ôj
مyا@/ وبعضاً قسمة أيى

/@١٥ . ٤٣ ـ ُجزءاً ِعباِدِه ِمن لَُه َوَجَعُلوا

ا� أبناء اX&ئكة من أو غ
هم أو أ�نبياء أفراد من بعضاً بأّن اعتقدوا حيث
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٩٥ جزع

أ�و�د تكّون ا¡قيقة ã|و باء@, ا�~ من يتحقّق ا Ø̂ ٕا أ�و�د تكّون أّن ومعلوم بناته@, أو
باء@/ ا�~ من أجزاء

Øj به@, واختّصوها عنوان ّ بأيى ونصيباً حّصـًة عباده من � جعلوا اXـراد@: أو
تعا�@/ عباده م Øu@أ مع Uصوصة@, Gم Rصوصيّات اXع! هذا ]ناسبة الðموا

lِئكُة@/ ÒX َوا دابٍَّة ِمن أ/ْرِض ã| َوما واِت مى السَّ ã| ما َيْسُجُد َو"
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جزع@:

خـر@, ا�~ ا�Çانب ٕا� قـطعته نـفع@: بـاب من َجزعاً َ الواديى َجَزعُت ـ مصبا
ُتنبت سعة له يكون ØRح ِجزعاً يسّمي � وقيل جانبه وقيل الواديى مُنَعطَف وا�زع@:
وسـواد@, بياض فيه َخَرز زع Ò�وا وأaال@/ ل ßa مثل أجزاع وا�مع وغ
ه@, الشجر
وَجزوع@, َجِزٌع فهو تِعَب باب من َجزعاً الرجُل وجِزع رة@/ Ò]و ر Ò] مثل َجزعة الواحدة

غ
ه@/ وأجَزعه
فأمّـا ا�واهـر@/ من جوهر وا�~خر ا�نقطاع@, أحدYا أص&ن@, جزع@: ـ مقا

الّذيى اXوضـع وهو ,@ الواديى ِجزع ومنه ا@, Òxقطع ٕاذا ملة الرَّ جزعُت فيقولون أ�ّول@:
عن انقطع فٔ&نه كذا كان فٕان مُنَعَطفه@, هو ويقال ا�انب@, ٕا� جانبيه أحد من يقطعه
نـزل@/ مـا aل عن اÔXنّـة انقطاع وهو الصـ)@, نقيض َزع@: Ò�وا فانعرج@/ ا�سـتواء
Çَرز Òòا وهـو فا�ÇÒزع@: خر@: ا�~ وأمّا البـاب@/ قياس وهو اXاء@, من القليل زعة@: ß�وا

اXعروف@/
ضـّد وا�ÇÒزوع وَجزوٌع@, وَجُزٌع وَجِزٌع جاِزٌع فهو َجَزعاً Nَزع َجِزع ـ لسا
وناحيتاه عرضاً@, تقطعه موضعاً أو مَفازة أو وادياً قطعک زع@: Ò�وا /@ ØÌ¿ال�ع الَصبور
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جزع ٩٦

بنصف�@/ انقطع بُل@: Ò¡ا واSزَع عرضاً@/ قطَعه َجزعاً@: َزُعه ÒN اXوضَع وَجَزع ِجزعاه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

امتداد له كان ما قطع ا¢صوصأيى القطع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
مواّد عن [تاز اòصوصيّة وwذه وسطه@, ومن عرضاً امتداده فتقطع تقديراً أو Iقيقاً
ليست خصـوصيّة مyا ولكّل أ@ك)@, اشـتقاق وبيyا جزم@/ جّز@, جذم@, جّذ@, َجدع@,

ُ�خري@/

ØRح والص)@, الطمأنينة وحالِة السكون امتداد قطع وهو الص)@: ضّد َزع Ò�فا
تقديراً@/ اXمتّد حالُه وينقطع السكوَن Oالف ما منه يظهر

اXع!@/ هذا من Wتّد@: موضع أو اXفازة أو الواديى وَجزع
ÇGا مستَشّف � aراَء طبقات من اXرّكب ا¡جـر فهو اXعروف@: َرز Òòا وأمّا
منه@, أصلب أ�حجار ã| وليس وراءها@, ما Ùوتُب� تستشّف بلوريّة طبقٍة j وبيضاَء
فـلعلّه عـجمّية@: أخري لغة من يؤخذ n ٕان فهو سوداء@, العليا طبقته منه ØãÏ¿وا¡ب

ولوناً@/ كيفيّة الطبقات حالة انقطاع ]ناسبة
منه@/ قريبة أيضاً الع)يّة ã| اXاّدة هذه أّن أ�صل@: هذا ويؤيّد

ب@/ ُشذِّ ,@ قصَّ قَطَع@, @= Bجاَزع<@ ـ قع

الباطن@, ã| يكون ا¡زن ã|وا�ضطراب التأّثر أّن وا¡زن@: َزع Ò�ب�ا والفرق
َزع@/ Ò�ا R&ف ظاهراً@, الص) ã|ينا@� وهو

/@٢١ . ١٤ ـ نا ÒDَص أم أَجِزعنا َعَلينا@ َسواٌء@
الص)@/ مقابل ã| أ@نّه فيستفاد
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٩٧ جزي

/@٢٠ . ٧٠ ـ َجزوعاً ÛÌ Ò¿ال ُه َمسَّ ذا@ ٕا
جريان امتداد فيقطع نفسه@, m&ي � وما ØÌ¿ال مّس عند يتحقّق أ@نّه فيستفاد
والص)@/ الثبات به يُقطَع ما َزع Ò�فا َزع@, Ò�ا نفسه من ويُظهر وص)ه@, وثباته طمأنينته
ِزع Ò�ا إ�نسان أّن ٕا� فلٕ&شارة الكرZت�@: ا�~يت� ã| اXاّدة wذه 
التعب وأمّا
والثـبات الصـ) وظـيفته أّن مع أمره@, وجريان طمأنينته امتداد ويقطع نفسه يظلم

]قصوده@/ يظفر ØRح وا�ستقامة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جزي@:

زيى ÒQ / يوَم ـ Ó!ومع وزناً قَضاًء ãÏÉيَق ÏÉَق مثل َجزاًء أ�مر جزي ـ مصبا
وقـد عليه@/ وأثابه له قضـاه أيى ـ خ
اً ا� جزاُه ـ الدعـاء ã|و ـ@@, نَفٍس َعن نفٌس
Yز 
غ من Ø ã~&الث فقال@: واحد@, أ�خفش]ع! Fونقله جزي@, ]ع! أجزأ يستعمل
ين@: الدَّ وجزيت عليه@/ عاقبته بذنبه@: وجازيته /@o] لغة اXهموز ّ والرباعيى ا¡جاز لغة

ِجزًي@/ وا�مع الذّمة@, أهل من يؤخذ ما زية@: ß�وا قضيته@/
أجزيه ف&ناً جزيُت يقال: ٕايّاه@/ ومكافأته غ
ه مقام ء ãÏ¿ال قيام جزي@: ـ مقا
ينوب ومعناه@أ@نّه حسبُک@, أيى رجل@, من جازيک رجل وهذا Vازاة@, وجازيته جزاًء@,
وتقول غ
ه@/ معه يُطلب يyَاك@أن كأ@نّه أيى كافيک@وناهيک@, تقول@: Fك كّل@أحد@, مناب
أيى فـ&ن ع� ã!َدي ازيت ÒQو ,@ ãÏÉيَق ÏÉق تقـول Fك زيى ÒN أ�مر هذا ã Ù!ع جزي

/@ اXتجازيى ÒãÏÈتقاXا يسّمون اXدينة وأهل تقاضيُته@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بكلمة بالفارسـيّة عنه Ø(ويعـ اXكافأة هو اÇXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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جزي ٩٨

ويستعمل والعقاب@, الثواب من أعّم وا�زاء ا�زاء@/ عن ترbة @أحسن وهيى Bپاداش<
مفعول�@: ٕا� متعّدية تستعمل اXاّدة وهذه عقاباً@, أو ثواباً اXكافأة موارد bيع ã|

Çزوَن Ò ÔQ الَيـوَم الُغرفَة@, َزوَن ÔN ولئَک اُ جنَّـًة@, َصDوا ]ا َجزاُهم ,@ Ò Úsجه زيه ÒS
َأجَرُهم@/ وا Ô ÒDَص الَّذيَن ولَنجزينَّ َسقيَت@, ما َأْجَر ِليجزيَک ون@, ÒGا َعذاَب

أخري@: �هات أو ٕاليه غ
منظور لكونه ãæالثا اXفعول Jذف وقد

ِرم�@/ Ô£ا زيى ÒS َكفروا@, ]ا َجَزيناُهم الشا@كريَن@, زيى ÒS ,@ Ò�Xالظا زيى ÒS
وتشديده@/ ا�زاء oلتعظ حذفه أّن اXوارد هذه ã|والغالب

الباء@: Mرف ãæالثا ٕا� متعّديًة تستعمل وقد
أجـَرُهم م Ô ÒvزÇ ÒNو َكَسَبت@, ا ß[ نَفٍس ُكّل زي ÔQ َتسعي@, ا ß[ نَفٍس ُكّل ولُتجزي
أَساُءوا الَّذيَن َ ِلَيجزيى س6@, Ô¡با أحَسنوا الَّذيَن َ زيى ÒNو َيعملون@, كانوا الَّذيى بأحَسن

َعِملوا@/ ا ß[
ãæالثـا اÇXفعول ويكـون للسببيّة اXوارد هذه بعض ã| الباء تكون أن وZكن

:@ ã| Fك Tذوفاً@,
َكفروا@/ ا ß[ َجَزيناُهم ـ مثل َكَسَبت@, ا ß[ نَفٍس ُكّل زي ÔQ

اXع!اXذكور هذا ليس ا�زاء أّن ٕا� لٕ&شارة اXوارد@: هذه ã| الباء ذ@كر ٕاّن Øj
اXذكور@/ وبالعنوان اñXان wذا يتحقّق ا�زاء ٕاّن بل نفَسه@,
نفُسه@: العمل فzا ذ@كر موارد ã| ا�زاء حقيقة وأمّا

َعِملوا@, ما أحسَن ا" ليَجزvم َيعملون@, كاُنوا الَّذيى بأحَسن أجَرهم زvم ÒNو
َيعمُلون@/ كاُنوا الَّذيى مأسوَأ Ô Úyولَنجزي َتعملون@, Ôrُكن ما َزوَن ÔQ ا Ú̂ ٕا
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٩٩ جسد

تعي� ووسيلة ا�زاء مَب! فالعمل العمل@, هذا ]ñان يتحقّق ا�زاء أّن فاXراد
جزاًء ـ والتقدير بسوط�@, ÍÈباً أيى َسوط� ÍÈبته ـ قوGم ã| Fك ونوعه@, @كيفيّته
فالتقـدير@: ـ بإ�ضافة أو يعملـون@, كانوا الّذيى بأسوأ جزاًء أو عملوا@, ما بأحسن
فا�زاء تقـدير ّ أيى وع� عملوا@/ ما أحسن جزاَء يعملـون@, كانوا الّذيى أسوأ جزاَء

ã| Nوز Bا�زاء< اXصدر وحذف القيمة@/ ã| وZاثله يعادله ما بل نفَسه العمل هو ليس
اXطلق@/ اXفعول باب ã| ذ@كروه قد موارد

ع� يدّل ـ > الّذيى Bأحسَن الباء عن Vّرداً ذ@كر ٕاذا ãæالثا اXفعول أّن ذ@كرنا وقد
ـ يَعملـون< كانوا الّذيى Bبأحسَن بالباء ذ@كر ٕاذا ما R&ف وتعظيـمه@, ا�زاء تشديد

اXعاَدلة@/ ٕا� أو والوساطة@, السببيّة ٕا� wا فيُشار
/@٢٩ . ٩ ـ َيد َعن زيَة ß8ا ُيعطوا Ø�ح

من يؤخذ Øمع� جزاء أيى ا�زاء@, من نوع وهو النوع@, ع� ويدّل ِفعلة زية ß�ا
خ&فهم@/ مقابلة ã| الكفّار

اñXانّية@: أو مع!السببيّة إفادة ã| سبق ما 
نظ الكرZة ا�~يات هذه ٕاّن Øj
Òالّصـادق� ا" َ ِلـيجزيى بـالِقسط@, اِت ß¡الّصـا وَعِمُلوا آَمنوا الَّذيَن َ ِليجزيى

مثلها@/ ٕاّ/ زي ÔNlَف َسيِّئًَة َعِمَل َمن يَف?وَن@, كانوا ]ا سيجزvم بِصدقهم@,
بسب}ا@/ Nزي أو ا�زاء@, من يعادGا ما أيى

للسببّية@/ والباء Tذوفاً أ�خ
ة 
غ ã| ãæالثا اXفعول يكون أن فيمكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جسد@:

إ�نسـان@, جسـد ذلک من واشـتداده@, ء ãÏ¿ال Qّمـع ع� يدّل جسد@: ـ مقا
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جسد ١٠٠

َيِبس@/ ما الدم@: من ِسد Ò�وا َسد Ò�وا الثياب@, من ا�سد ã�ي الّذيى والِمجَسد@:
ã| قال جسد@, أ�رض َخلق من ٍء ãÏ¿ل يقال و� أجساد@, bعه َسد Ò�ا ـ مصبا
يقال و� وا�ّن@, واX&ئكة إ�نسان وهو العاقل للحيوان ٕاّ� ا�َسد يقال � البارع@:
َفأخَرَج تعا� وقوله وجاِسد@/ َجَسد أيضاً يَِبس ٕاذا وللدم للزعفران@, ٕاّ� َجَسد لغ
ه
الزعـفران سـاد ß�وا /@Ë»�وبا بالعاقل التشـبيه ع� جثّة ذا أيى ـ َجَسداً lًِعج م Ô ÒG

وأ�صفر@/ أ�aر بغ الصِّ من وLوه
َسد Ò�وا /@ ÒË Ú»Q Ë»�ا من يقول Fك َد@, Qسَّ منه يقول البدن@, ا�َسد@: ـ صحا
َجِسَد قولک مصدر أيضاً وا�سد أيضاً@, الدم وهو بغ@, الصِّ من Lوه أو الزعفران أيضاً
اُشِبع ما َسد@: Ô£ا ويقال أ�aر@, َسد@: Ô£وا وَجَسٌد@, جاِسٌد به لَِصق ٕاذا َسد@: ÒN الدُم به

اِسد@/ ÒV وا�مع الثياب@, ِمن ِصبُغه
يقال و� اXتغذية@, أ�جسام من لغ
ه يقال و� إ�نسان@, Ë»ج َسد@: Ò�ا ـ لسا
وا�Çّن للم&ئكة يقال وقد البدن@/ وا�َسد@: أ�رض@/ خلق من َجَسد إ�نسان 
لغ
فـهو يَعقل ا ØW وا�ّن اX&ئكة Lو من ي¿Ìب و� يأ@كل � خلق كّل وقيل: جَسد@/

و�@ي¿Ìب@/ �@يأ@كل يصيح َجَسداً ٕاÌºائيل ã!ب ِعجل وكان جسد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

روح ذيى كّل من اXاّديى ّ ا�«Ëالظاهريى هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
هو@/ حيث من جسمه ٕا� والتوّجه النظر ويكون روحه عن النظر ف ßÍ Ô¼ ٕاذا

وراء ما nعا من لكوÇuم واX&ئكة@, ا�ّن أجسـام ع� يُطلَق ف& هذا وع�
حّقهم@/ ã| صحيح فالتجّسد Qّسد@, قد ا�ّن ٕاّن فzم@: يقال نعم اXاّدة@,
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١٠١ جسد

وwا Uتلفة@, ألوان معرض ã| وكونه التلّون :@ ّ اXاّديى البدن لوازم من كان ع�وØXا مصدراً ساد ß�ا فيطلق اللون@: ٕاّ� فيه يُ@اءي و� ,@ Ø
والتغ ا�خت&ف فيه يتحقّق
ã|و اللـون@, wذا اòارج ã| وظهوره ا�سد تظاهر باعتبار للجسد@, العارض اللّون

ع�ا�سد@/ ٕاط&ق ٕانّه ا¡قيقة
ا�ساد فأطلق الزعفران@: هو السابق الزمان ã| ّ طبيعيى لون أحسُن كان ا ØX Øj

/@ ّ انðاعيى اشتقاق َسٌد@: ÔVو جِسٌد وقوGم عليه@,
وبـقاء وحـركته والبـدن َسد Ò�ا تكّون فٕاّن الدم@: ع� َسد Ò�ا ٕاط&ق وكذلک

بالدم@/ أعضائه ونظم أمره وجريان صورته

له@/ باطنيّة صورة والدم للجسد@, ظاهريّة صورة فاللّون

عنه@/ سنبحث Fك عاّم Ë»�ا فٕاّن ,@Ë»�وا ب�ا�سد الفرق يظهر وwذا
/@١٤٨ . ٧ ـ َجَسداً lًِعج م Øzُحِل ِمْن

/@ ٨٨ . ٢٠ ـ ُخوار لَُه َجَسداً lًِعج م Ô ÒG َفأخَرَج
هذه ٕاط&ق صّحة يثبت 
التعب وwذا روح@, ب& ÓÊ»ج الِعجل كون ٕا� ٕاشارة

ا¡يوان@/ أجسام ع� الكلمة
/@ ٨ . ٢١ ـ الطَّعاَم يأ@كلون / َجَسداً َجَعلناُهم َوما

أ�مور@/ وسائر ا�رتزاق :@ ّ ا¡يى َسد Ò�ا لوازم من فٕاّن روح@, ب& أجساداً أيى
/@٣٤ . ٣٨ ـ َجَسداً َع'ُكرسيّه َوألَقينا

روح@/ ب& بدناً أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Ë»ج جّس@, ١٠٢

جّس@:

Îا@: Ò» وQسَّ أ�خباَر وَجّس ليتعّرفه@, واجتَّسه قتل@, باب من بيده َجّسه ـ مصبا

Øj أ�مور@, بواطن ويُفّحصعن أ�خبار ويَتتبّع يتعّرف ٔ�@نّه ا�اسوس@, ومنه تتّبعها@,
Îا@/ Øºا ÒV أفواهها إ�بل ã| وقيل الع�@, لنظر 
استع

الِعرَق َجَسست يقال لطيف@/ ]ّسٍ ء ãÏ¿ال تعّرف وهو واحد أصل جّس@: ـ مقا
وذ@كر ولطف@/ Rفاء يريده ما Ø(يتخ ٔ�@نّه هذا من فاعول وا�اسوس َجّساً@/ وغ
ه

/@ َجواسَّ يت Ø Ôd ا Ø[ر إ�نسان َمشاعر هيى ãRّال واّس Ò¡ا ٕاّن اòليل@: عن
قم@, والسُّ الصّحة ع� به للحكم نبضه وتعّرف الِعرق مّس ّس Ò�ا أصل ـ مفر
ما حاٍل تعّرُف ّس@: Ò�وا ّس@, ß¡ا يُدركه ما تعّرُف ّس@: Ò¡ا فٕاّن ّس@, Ò¡ا من أخّص وهو

ذلک@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـطلق لكونه منه أعّم وا¡ّس ولطف@, 
بتدب Ø(والتخ التعّرف هو ّس Ò�ا أّن
وإ�حساس@/ إ�دراك

/@١٢ . ٤٩ ـ َبعُضكُم َيغَتب َو/ ُسوا سَّ Ò ÒQ َو/
وأخـ&قهم اÇòفيّة وأعـGFم أ�فـراد أحوال ã| وا Ø(تتخ و� تتعّرفوا � أيى

الباطنّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»ج

ابن قال كذا مُدَرك@, شخص كّل Ë» ß�فا ء@, ãÏ¿ال Qّمع ع� يدّل :@Ë»ج ـ مقا
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١٠٣ Ë»ج
الشخص@/ وا�AÔن@: سام@/ Ô�ا وكذلک ,@oس�ا oالعظ :@oس�وا ُدريد@/

َتِعَب@: من@باب ÓÊ Ò»َج@ ÒË ß»وَج َضخامة@, َضُخَم َجسامة@وزان ُء ãÏ¿ال@Ë Ô»َج ـ مصبا
قال شخصمُدَرك@/ كّل هو ابن@ُدريد@: قال :@Ë»�وا ِجسام@/ وbعه ,@oَجس فهو عُظم@,
من وأعضاؤه البدن مع ÒV ٕانّه قال: يوافقه@, ما الxذيب ã|و سد@/ Ò�ا :@Ë» ß�ا زيد@: أبو
ُدريد@: ابن وع�قول /@oس Ò�ا اòلق@: من عظم ا ØWذلک وLو والدواّب وإ�بل الناس
ا�AÔن@/ وا�Ê»Ôن@: @زيد@/ ãèقول@أ�ع ونَباتاً,@و�يصّح@ذلک وbاداً يكون@ا�«Ëحيواناً
,@oجسـ أمر ا£از@: ومن ِجسام@/ ورجال َجسامة@, وفيه ,@oَجس رجل ـ أسا
ومُعَظمه@, َجسيمه ركبُت أ�مر: مُت وQسَّ اòطوب@, وجسDت أ�مور ِجسام من وهو

هم@/ Ò(أ@ك اختاروا رجً&@: العش
ة من ّسموا ÒQو عاِظم@, ÒXا Ë Ø»يتج وف&ن
كوuا عن Ë»�ا أجزاء Hرج و� وعمق وعرض طول له ما :@Ë»�ا ـ مفر
قد والشخص الشخص هو قيل وا�AÔن ٔي@/ ُجزِّ ما ٔي وُجزِّ قُِطع ما قُِطَع وٕان أجساماً

وQزئته@/ بتقطيعه شخصاً كونه من Oرج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أعّم فهو Tسوساً@, ويكون Øñح أو مكان ã| يستقّر ما كّل عن ا�«Ëعبارة أّن
كونه ٕا� نظر فيه وليس ا�Fد@, أو النبات أو ا¡يوان أو إ�نسان من يكون أن من
ã| Fك � أم Uصوصة هيئة ع� كونه ٕا� و� ا�سد@, ã| Fك � أم الروح عن متخلِّياً

/@q�ا
أ�جسام وأمّا اXاّدية@/ الكثيفة أ�جسام ٕا� بالنسبة التعريف هذا أّن *O و�

التعريف@/ عن خارجة فهيى واX&ئكة@: كا�ّن اللطيفة
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جعل ١٠٤

انـðاعـّية@, وصـيغ أفـعال منه تُشتّق قّوته وظهور ا�سميّة اشتداد وباعتبار
وأمثاGا@/ ÒË Ú» ÒQو Õoَوجس ÒË Ô»َج فيقال@:

ا�ستعارة@/ ومن fجاز العظيمة ع�أ�مور اXاّدة هذه ٕاط&ق وأمّا
/@٢٤٧ . ٢ ـ Ë Ö» ß8وا الِعلِْم ã| َبسطًة َوزاَدُه

القوي وشّدة والقدرة بدنه قّوة عن عبارة فيه والبسطة ا¤سوس@, البدن ã| أيى
الظاهر@/ ã| بسطة مع البدنيّة

/@٤ . ٦٣ ـ ُتْعِجبُکأْجَساُمُهم م Ô Òxرأي َوٕاذا
مـðلزل� والبـصائر@, العقول ضعفاء رأيxم Øj وبسطxا@, أبداuم ظواهر أيى

م@ّددين@/
بأ�جساد@/ � بأ�جسام هنا 
التعب لطف فظهر

وا�شأ Ë¿�وا Ë»�وا q�ب�ا واXع!@, اللفظ ã| التناسب هو ما *O و�
وا�سد@/ q�ا عن البحث مّر وقد ـ وا�سد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جعل@:

له جعلت يقال أ�جر@, عل@: Ô�وا يته@/ Ød أو صنعته َجعً&@: َء ãÏ¿ال َجعلُت ـ مصبا
ُجعً&@, له أعطيت له@: وأجعلُت التثليث@, Jكيى وبعÎÉم o�ا Ì»بك عالة ß�وا ُجعً&@,

رباء@/ ß¡ا ُدويبة عمر@: وزان وُجَعل أخذه@/ ٕاذا هو فاجتَعله
Bيتجاوز يفوت فالنخُل بعضاً@/ Îا ÔÉبع يُشبه � مُنقاَسة Ô
غ كلFت جعل@: ـ مقا
ãRّال رقة ßòا عال@: ß�وا النَّعام@/ ولد عول@: Ò�وا َجعلة@/ والواحدة عل@, Ò�ا هو اليَد ويسبق<
عيلة@: Ò�وا عالة ß�وا عل Ô�وا عليه<@/ القدر Nعل ما bBع@أثفيّة Ø ã|أ�ثا من الِقدر ل@wا ÒTُت
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١٠٥ جعل

صنعته@/ َء@: ãÏ¿ال وجعلت َيفعله@/ ع�أ�مر لٕ&نسان َعل ÔN ما
كذلک/ ها Ú
ص Ìºاجاً: وجعَل@الشمَس /@Fخلَقه الظلFِت@والنوَر: جعَل@ا� ـ أسا
أجره@/ أيى وِجعالَته ُجعلَه العامَل وأعطي اòرقة@/ وهيى عالة ß�وا عال ß�با الِقدر وأنزَل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:


والتـدب والتقرير التقدير من يقرب ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
قـد التكوين بعد والتقدير والتكوين@/ اòلق بعد حالة< ع� ء ãÏ¿ال 
تصي BوNمعها

:@ ã| Fك و¡اظاً@, اعتباراً متأّخر وهو خارجاً التكوين زمان ã| يتحقّق

وَحـَفدة@, Òَبن� أزواجكُم من َلكُم وَجَعَل نوراً@, والَقَمَر ضياًء مَس الشَّ َوَجَعَل
َمه�@, ماء ِمن ُسـlلَة ِمن َنسلَه َجَعَل Ú Ôj ة@, وأ/فئـَد وأ/بصار ـْمَع السَّ َلكُم وَجَعَل

/@ ÒãÏ ßºَروا أ/رِض ã| َوَجَعلنا
:@ ã| Fك التكوين@, بعد زمان ã| يتحقّق وقد

ذَ@كٍَر ِمن َخَلقنا@كُم ٕانّا ُغثاًء@, َفَجَعلَُه رَعي ÒXا أخرَج والَّذيى ,@lًُرُس lِئكَِة ßX ا جاِعُل
َمْهداً@/ رَض أ/َ َلكُم َجَعَل الَّذيى ُشعوباً@, َجَعلنا@كُم َو َواُن7×

:@ ã| Fك ـ التكوين بعد ومTلة مقام إعطاء ã| التقدير يتحقّق وقد

َجَعلنا ًlَُّو@ك َوزيراً@, أخاه َمَعُه َوَجَعلنا ُخَلفاَء@, َجَعَلكُم ٕاذ أنبياَء@, ِفيكُم َجَعَل ٕاذ
بأمرنا@/ دوَن Òv ًة Ú_َجَعلناُهمأ َو ,@� ß¡صا

:@ ã| Fك ـ وأ�حكام الت¿Ìيع ã| يكون وقد

َلكُمِمن َجَعلناها والُبدَن @ُكم@, أبناَء أدِعياَء@كُم َجَعَل ما ُسلطاناً@, لَِولِيِِّه َجَعلنا َفَقد
َبعضُكم@/ كُدعاِء َبينكُم سوِل الرَّ ُدعاء علوا ÒQ/ ا"@, َشعائر
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جعل ١٠٦

:@ ã| Fك ـ ا¢لوق من التقدير يكون وقد
م Ô Òyوَبـي بـيَنكُم أْجَعْل آَخر@, ٕاGاً اِ" َمَع علوَن ÒN آذاuم@, ã| أصاِبَعُهم َعلوَن ÒN

لع@/ أطَّ ã Ø'لََع Íحاً Ò¼ ã& فاجَعْل أخيه@, َرحِل ã| قايَة السِّ َجَعَل َردماً@,
أو التكوين آثار ٕا� منسوباً استعمل ٕاذا مفهومه يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا�عل أّن وا¡اصل
oوالتنظ 
كالتدب منه يقرب وما التقدير فٕاّن عليه@, يتعلّق Dف أو خواّصه أو لوازمه

والتكوين@/ اòلق بعد يكون ا Ø̂ ٕا أعّم< فٕانّه ا�عل مفهوم BوNمعها وا¡كم
وأمثال اòلق@والصنع@والتسمية@والتصي
@وإ�عطاء من تفس
ه@: ã| ما@يقال وأمّا
ما هو ا�عل وحقيقة ء@, ãÏ¿ب ا¡قيقة وليسمن اXورد@, ]ناسبة 
تفس هو ا Ø̂ فٕا ذلک@:

حالة@/ ع� ء ãÏ¿ال 
تصي وهو والتقرير@, التقدير من يقرب
ٕانّه حقِّـه ã| يقال Bش@مرغ< النَّعام فٕاّن النَّعام@: ولد ع� عول Ò�ا ٕاط&ق وأمّا
بالسمع �@يدركه ما wا ويدرك جّداً قويّة منه والشامّة ماًء, و�@ي¿Ìب صوتاً �@يسمع

ã| ومـتفّكراً مدّبراً يكون نشوئه أّول من ولده أن ف&بّد ا�ملة@, ã| ا¡يوانات سائُر
حياته@/ وأطوار معايشه راً ومقدِّ أموره@,

يُعمل ب�أ�ج
ومَن يقّرر ما وهو أ�صل@, من فهو ]ع!أ�جر@: عل Ô�ا وأمّا
العمل@/ قبل ر اXقدَّ وأجُره عمله حّق أيى له

من والساخن 
الكب الِقدر لتTيل مقّدرة وسـيلة أحسن ا Øuفٕا رقة@: ßòا وأمّا
أ�رض@/ ٕا� Ø ã|أ�ثا

النـخل من أ@نّه أو النخل ِقصار اللسـان ã| Fك فٕانّه النخل@: ]ع! عل Ò�ا وأمّا
/@
والتدب إ�ص&ح ٕا� Jتاج Fyم واحد وكل @كالبَعل@/

ا�~يات من مورد فكل :@
والتدب التقدير من عل Ò�ا مفهوم ã| ما *O � ٕانّه Øj

www.attaweel.com



١٠٧ جفا

ٕاشكـال يرد ف& مقـّرر@, 
والتدب التقدير مفهوم ففيه ا�Çعل@, لفظ فيه يذكر الكرZة
مورد@/ ّ أيى ã| ا� جعله ا ØW َجعل ٕا� بالنسبة

/@٩ . ٤ ـ كث3اً خ3اً فيه اُ" َعل ÒNو شيئاً َتكرهوا أن ×Ï»َفَع
/@١٢٤ . ٦ ـ ِرساَلته عُل ÒN َحيُث أعلَُم اُ"

/@٢١ . ٤٥ ـ آَمنوا كالَّذيَن عَلُهم ÒS أن السيِّئاِت حوا Ò?اج الَّذيَن َحِسَب أم
/@٩٨ . ٣٧ ـ أ/ْسَفل� َفَجَعلناُهم َكيداً ِبِه@ فأرادوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جفا@:

فـتجا|@, وجافيته ارتفع@, َجفاًء@: ÇNفو الفرس َظهر عن Ìُج Ú»ال جفا ـ مصبا
وهو السيل@, ُجفاء من مأخوذ وهو َطَردته@, أو عنه أعرضُت أجفوه@: الرجَل وجفوُت
ومنه جاٍف@, فهو غُلظ@, ٕاذا Nفو الثوُب وجفا بغض@, مع يكون وقد السيل@, نفاه ما

غلظxم@/ وهو البدو جفاء
َجـفوُت ذلک من ء@, ãÏ¿ال عن ء ãÏ¿ال نُبوُّ واحد@, أصل ع� يدّل جفو@: ـ مقا
وأجفيته الفرس ظهر عن ال«Ìج وَجفا فاء@, Ò�ا أيى فوة ß�ا ظاهر وهو أجفوه@, الرجَل
/@ Ø ß(ال ِخـ&ف وا�ÇÒفاُء Nفو@, عنه جفا يقال شيئاً@, يلزم n ٕاذا ء ãÏ¾ كّل وكذلک أنا@,
اXهموز ã| ØRح الباب هذا اّطرد وقد فاء@/ Ò�ا اشتقاق ومنه يل@, السَّ نفاه ما فاء@: Ô�وا

¼Íعته@/ ٕاذا الرجَل جفأت يقال فٕانّه
فّو@, ÒV فهو َجفاًء أجفوه الرجَل جفوُت وقد ,@ Ø ß(ال خ&ف Wدود فاء Ò�ا ـ ا|صحا ÒQو عنه@, رفعتَه ٕاذا أنا وأجفيته الفرس@, َظهر عن Ìج Ú»ال وَجفا جفيت@/ تقل و�

نبا@/ أيى الِفراش عن َجنبُه
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جفا ١٠٨

الظَّهر@, عن Nفو كال«Ìج مكانه يلزم n وQا|@: َجفاًء فو ÒN ُء ãÏ¿ال جفا ـ لسا
الفراش@/ عن نبNفو Ò�وكا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ معنويى مقام أو Tّل عن النبّو أو اليد رفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وإ�نسان الفرس, ظهر ã| يستقّر يلزم@أن الّذيى Ìج Ú»كال فيه@, يستقّر أ�صل@أن ãÏÉيقت
اسـتقّر ٕاذا والرجـل يل@, السَّ ãأعا� ã| اXستقّر والزبد الفراش@, ã| النوم عند اXستِقر
حـقّه ã| َسـن ÔJ أن يلزم وإ�نسان ,@ ّ معنويى مقام أو ّ ظاهريى Tّل ã| العدل ÏÉقت[

ا¡ّق@/ ذلک عنه ويرتفع ين* Øj Ø Ò(ُوي ويوَصل
وقوع يستلزم خاّص ّ عدميى أمر ا�فاء فٕاّن فاء@والظلم@, Ò�ب�ا الفرق هو وهذا

/@ ّ وجوديى أمر فٕانّه الظلم R&ف الظلم@,

/@١٩ . ١٣ ـ ُجفاًء فيذَهُب َبد الزَّ فأّما

وقـرٔي@: ا¡Çال@, ع� وانتصابه السيل@, به يرمي أيى فائـه@, ÔP ـ البيضاويى ã|
عال@/ Ô�ا ã| Fك به@, * ÔN ]ع!ما فُعال فاء Ô�وا واحد@/ واXع! ُجفا�@/

/@١٦ . ٣٢ ـ ضاجع ÒXا َعن م Ôwَتتجا|ُجنو
ا�س@احة ãÏÉضاجع@يقتXا ã|@مuكو أّن وا¡ال عyا, وتتنّحي @ترتفع@وتنبو أيى

وٕادامxَا@/
ـنة@, السَّ ãليا� ã| يى والتنحِّ النبـّوة ٕادامة ٕا� لٕ&شـارة تفاعل@: بصيغة 
والتعب
حال ã| أ�رض ع� نب Ò�ا ووضَع اXضجَع أن ٕا� لٕ&شارة واXضاجع@: نوب Ô�وبا

وا�س@احة@/ الرقدة ٕادامة يقتضيان ا�ضطجاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٠٩ جلب جفن@,

جفن@:

الع�@, َجفن فن Ò�فا وJويه@/ ء ãÏ¿ب يُطيف ء ãÏ¾ وهو واحد أصل جفن@: ـ مقا
ُمشاَهد@/ وذلک به@, يتعلَّق ع�ما يَدور ٔ�@نّه َجفناً الكرم يى Ødو السيف@, َجفن فن Ò�وا
السيف@: وَجفن مذّكر@, وهو وأسفلها@, أع&ها من غطاؤها الع� َجفُن ـ مصبا
ِجفان وا�مع معروفة@, الطعام وَجفنة أجفان@, ع� Nمع وقد ُجفون وا�مع غ&فه@,

وَسَجدات@/ وِك&ب كَلبة ِمثل وَجَفنات@,

وَجفُن الَكرم@/ وهو فن Ò�ا من أو اXعروفة@, فنة Ò�ا من ٕامّا فَنة@: Ò�ا ـ ا�شتقاق
وتقول اليق�@/ (Ôòا ُجفينَة عند أمثاGم@: من ومَثٌَل معروف@/ إ�نسان@: وَجفن السيف

خطأ@/ وهو ُجهيَنة@, العاّمة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�حاطة@/ ا�حتواء بوسيلة وحفظه ء ãÏ¾ ضبط اXاّدة ã| أ�صل أّن

/@١٣ . ٣٤ ـ واِب Ò8كا ِوجفاٍن
وا�واب@: الِقصاع@/ من يكون ما أعظم فنة Ò�ا اللسان: ã| قال كب
ة@/ @قِصاع أيى

فيه@/ وNتمع اXاء �فيهN الّذيى ا¡وض وهيى جابية bع
ء ãÏ¿بـ ويُـطيف ــيط ÔJ ما وهو اXاّدة@: هذه ã| أ�صل ]ناسـبة اXع! وهذا

الع�@/ كغطاء فهيى ٕاحاطxا@, باعتبار الكب
ة والقَصعة الع�@, وِغطاء @كالِغ&ف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلب@:

]ع! بفتح�فََعٌل لب Ò�وا وقتل@, ÍÒÈَب ãèبا من َجلباً َء ãÏ¿ال جلبُت ـ مصبا
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جلب ١١٠

استحثّه قتل: باب من َجلباً ع�فرسه وَجَلب بلد@/ ٕا� بلد من Qلبه ما وهو مفعول@,
لباب ß�وا لغة@/ عليه وأجَلب Lوه@, أو صياح أو بغ
ه< أو بكّف ÍÈBب بَو@كٍز للَعْدو
ثوب من به يغطّي ما لباب ß�ا فارس@: ابن وقال الرداء@/ ودون Fر ßòا من أوسع ثوب

ا�لباب@/ لبست اXرأُة@: وQلَببت &بيب@, Ò�ا وا�مع وغ
ه@,
وا�~خر موضع@, ٕا� موضع من ء ãÏ¿بال إ�تيان أحدYا أص&ن@, جلب@: ـ مقا
ِجلدة لبة Ô�ا :@ ãæالثا وأ�صل َجلباً@/ ء ãÏ¿ال جلبت قوGم فأ�ّول@: شيئاً@/ ãÏ Ù¿يُغ ء ãÏ¾
رُح Ô�ا َجلَب يقال َبَرأ@/ ٕاذا رح Ô�ا ع� الِق¿Ìة لبة@: Ô�وا حل<@, Bالرَّ الَقَتب ع� Qعل
سـحاب لب@: ß�وا القرب@/ ع� بذلک يى Ød فكأ@نّه عيدانه ْحِل@: الرَّ وُجلُب وأجلب@/
وا�Çمع القميص وهو ا�لـباب@, اشـتقاق هذا ومن ماء@/ فيه وليس رقيق يع@ض

َج&بيب@/

واجتلبته ãÏ»نف ٕا� َء ãÏ¿ال وجلبُت وَجلَباً@, َجلباً Nِلبه َء ãÏ¿ال جلَب ـ صحا
وا�ÇÔلبة@: غ
ه@/ ٕا� بلد من َلب ÔN الّذيى ليب Ò�وا للبيع@/ لب ÔN ما لوبة@: Ò�وا /@ Ó!ع[
أعانه@, وأجلَبه: الزمان@/ شّدة الكُلبة: مثل أيضاً لبة Ô�وا ال)ء@/ عند رح Ô�ا تعلو ُجليدة
تدغم nو ا�ÇÒلَبَبة@, واXصدر@: لحَفة@, ßXا لباب@: ß�وا وتأ@ّلبوا@/ Qّمعوا ٕاذا عليه وأجلَبوا

بدحرج@/ ملحقة ا Øu@�ٔ
َجـلْباً وÇNلُبه Nِلبُه َجلَبه آخر@/ ٕا� موضع من ء ãÏ¿ال َسوق لب@: Ò�ا ـ لسا
وأجَلَب: ُلب ÒN ٔ�هله وَجَلب / Ó!ع[ @واجتلَبته ãÏ»ٕا�نف َء ãÏ¿ال @واجَتَلبه@وَجَلبت وَجلَباً
أوسع القميصوثوب لباب@: ß�وا أ�صوات@/ َلبة@: Ò�وا َلب Ò�وا @كسب@وطلب@واحتال@/
دون واسـع ثـوب هو وقيل وصدَرها@, Îا Òºرأ اXرأة به تُغطّيى الرداء دون Fر ßòا من
فوق من الثِّياب اXرأُة به تُغطّيى ما هو وقيل لحفة@, ßXا هو وقيل اXرأة@, تَلبَسه لحفة ßXا
وا�Fعة ِجلـباب واحدها wا@, تشـتمل ãRّال ا Ôtمُ&ء اXرأة ِجلباب وقيل لحفة@, ßXكا@
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١١١ جلب

ٔ�@نّه الص) عن به ã Ø!وك بَدحَرجة@/ ملحقة ا Øu@�ٔ تدغم nو َجلَبَبة@, واXصدر َج&بيب@,
أيى بـالفقر اشBله عن لباب ß�با ã Ø!ك ا Ø̂ ٕا وقيل البدن@/ لباب ß�ا يس@ Fك الفقر يس@
أهل أحوال من الغ! ٔ�ّن وتشمله تعّمه حالة ع� منـه ويكون الفقر ٕازار فليلبس

الدنيا@/

ِجـلباباً@/ للَفقـِر فليُِعـدَّ البيـت أهَل أحبَّـنا مَن ـ الّسـ&م عليه Ø ã�ع ـ الفائق
امرأته ٕاّن ـ مسعود ابن حديث ومنه wا@/ يشتمل ãRّال اÔX&ءة وقيل الرداء@/ لباب@: ß�ا
قالت به@/ َجلْبَبَِک الّذيى ا� ِجلباَب تََدعيى أن Ï¿أخ ã Øæٕا فقال: َيكسوها@؟ أن سألته

بيتِک@/ قال هو@؟ وما

ع� اXرأة تلويه الرداء ودون اFòر من أوسع واسع ثوب لباب@: ß�ا ـ الكّشاف
من يسـ@ الّذيى الرداء عبّاس@: ابن وعن صدرها@/ ع� ُترسله ما منه ã5وتُب رأÎºا
زبيد@: أبو قال غ
ه@, أو كساء من به Ø@يتس ما وكّل اÇßXلحفة وقيل أسفل@, ٕا� فوق
ذلک؟ عن Ø ãæFالسل عبيدة سألت سـ
ين ابن وعن ِجلباباً@/ اللّيل سـواد من لِبٌب Ò ÔV
:@ يى دِّ السُّ وعن أنفها@/ ع� تضعه ØRح تديره Øj ا¡اجب فوق رداءها تضع أن فقال:

الع�@/ ٕاّ� ا�~خر والشقَّ ا Òx{وج عينzا ٕاحدي تُغطّيى أن
بـرزن ٕاذا ]Ç&حفهّن وأبداÇuّن وجوهَهّن يُغطّ� ّن@: ß{َج&ِبي ِمن ـ البيضاويى

¡اجة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخـر جانب ٕا� جانب من ْوق السَّ هو ْلب@: Ò�ا كلمة ã| الواحـد أ�صل أّن
آخر@/ Tّل ٕا� Tّل من ء ãÏ¿ب وإ�تيان

َجـَلب فـيقال ا¡Çروف@, وبضميمة بالصيغ خصوصـيّاته Hتلف اXع! وهذا

www.attaweel.com



جلب ١١٢

تدّل ع� فٕاّن أعانه@/ أيى وأجلبه للَعْدو@/ استحثّه أيى عليه وجلبت ساقه@/ أيى َء ãÏ¿ال
مع!التقوية وهو جالباً جعله أيى ع�التعدية ٕافعال وصيغة ا�ستع&ء@والتسّلط@, ع�

وإ�عانة@/

يتحقّق ØRح ا�رح ã| اXطلوبة كالق¿Ìة َلب ÔN ]ع!ما فُعلَة فهيى لبة@: Ô�ا وأمّا
أو الَقتب [اميّة بعد حصوGا َلُب ÔN ما فهيى ¤افظته القَتب ع� Qعل لدة ß�وا ال)ء@,

الرحل@/

الّ&م بتكرير َق ß¡ُا Øj Ø ã~&ث َجلَبَب وأصل كدحراج@, مصدر فهو لباب@: ß�ا وأمّا
Nلبه@, مَن ي&زم أن ٕا� واستمراره@, ا�لب دوام ع� يدّل الّ&م وتكرير ,@ بالرباعيى

لباب@/ ß�مع!ا هو وهذا
والزيادة@: مفهومه@, ã| اXبالغة ع� يدّل الذات@: ٕارادة مقام ã| باXصدر 
فالتعب
لب@: Ò�ا ومفهوم ع�ا�ستمرار@, تدّل خر@: @ا�~ ã|@والزيادة مع!ا�لب@, ع�@زيادة تدّل
اللوازم جهة من ا�الب [اميّة بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا�لب أّن ع� فيدّل ا¦امّية@, ãÏÉيقت
مـوارد الÍÉورّية@, اX&بس من LوYا أو اFòر أو القميص ٕاّن يقال ف& أ�ّولّيـة@,

ْلب@/ Ò�ا Xفهوم
ويس@البدَن الثياب@, يُغطّيى ما ٕانّه قيل@: ما هو ا�لباب أّن القرائن@: wذه فظهر
ويُلبس البدن [ام يس@ الّذيى والرداء لحفة@, ßXوا wا, يُشتمل ãRّال واÔX&ءُة والثياَب@معاً,

الثياب@/ فوق

Fك وTفوظيxّا@, اXرأة حجاب وNلبه يقتضيه الّذيى هو اXع! wذا لباب ß�فا
ãÏÉتقت وعفxّا اXرأة وTجوبيّة ,@
ع�الفق بالص)وٕاحاطته ا�شBل ãÏÉيقت الفقر أّن

جلباwا@/ والبيت بالبيت لِبَب ÔQ أن

ا�الَب@/ ويُغطّيى ويُ&زم َلب ÔN ما هيى لباب@: ß�ا فحقيقة
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١١٣ جلت

/@٥٩ . ٣٣ ـ ُيؤذَيَن lَف يُْعَرفَن أدæأن ذىلَک ّن ß{بيlَج ِمن علzّن Òُيدِن�
به فيُعرفن وا¤جوبّية@, والتقوي بالعفّة اXعروفيّة من أقرب ا�لباب لبس أيى

يؤَذيَن@/ و�

فٕاّن ,@ ãÏ½الشخ التعّرف � وا¡ـجاب بالتقوي التعّرف اXعروفّيـة@: من فاXراد
التعّرف@/ ذلک عن مانع وا�لباب ا�لباب@, بدون كامً& يتحقّق ØãÏ½الشخ التعّرف

تتحقّق ØRح وثيابه بدنه يغطّيى ما ا�لباب من اXراد أّن ع� آخر دليل وهذا
wا@/ ويُعرفن الكامل@, والس@ والتقوي ا¤جوبيّة

وأمّـا مقابلxا@/ ã|و النساء bاعة باعتبار فهيى Bج&بيب<@: ا�مع صيغة وأمّا
ا�&بيب@/ من بواحد Ø@التس لزوم فباعتبار التبعيض@: ع� الدالّة ِمن @كلمة

/@٦٤ . ١٧ ـ وشاِركهم وَرِجِلک ْيلک ÒR م ß Öz َعلَ وَأْجِلب
جـلب ٕا� عليه والتأ@ّلب التجّمع ومرجع علzم@, وQّمع مxيِّئاً نفسک اجعل أيى

علzم@/ مع!إ�ج&ب وهذا ِجل@, والرَّ باòيل عليه@, ليتجّمع النفس

مشتقاtا@/ من اXوارد bيع ã| مع!ا�لبTفوظ أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلت@:

القرآن@/ ã| جاء وقد :@ ّ أعجميى جالوت@: ـ ب اXعرَّ
ال½Íف مـن امـتنع Çا Ø̂ وٕا وداود@, كجالوت ّ أعجميى Ëºٕا طالوت ـ الكّشاف
ووزنه ,@Ë»�ا ã| البسطة من به وصف Xا الطول@, من أ@نّه وزعموا وعجمته@, لتعريفه
منه@, يكون أن يدفع ¼Íفه امتناع أّن ٕاّ� َطولوت@, أصله َفَعلوت@, الطول من كان ٕان

عربيّاً@/ وافََق ãæع)ا Ëºٕا هو يقال أن ٕاّ�
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جلت ١١٤

اغ@اب@/ مهجر@, ترحيل@, ٕابعاٌد@, ,@ Õ ã*َن = Bجالوت< ـ قع
َظهر@/ ا@كتشَف@, اللثام@, أماَط أظَهر@, كََشَف@, = Bجا�ه<

هاَجر@/ اXن*@, ٕا� َذَهَب َل@, ÒIار Qّوَل@, جاَل@, = Bجا�ه<

ُجـلياُت ٕاdه مبارز برجـٍل ٕاذا يُكلِّمهم هو Dوف ـ@ ٢٣ . ١٧ أ�ّول dوئيل
فسمع الك&م هذا ]ثل وتكلّم الفِلسطينيّ� صفوف من صاعد ,@ َجتَّ ِمن Ø ã!الفِلِسطي
ØXا وكان ـ ٤٨ /@/@/@@ جّداً وخافوا منه هربوا الرجَل رَأوا ØXا ٕاÌºائيل رجاِل وbيُع داُود@,
للـقاء الصـّف Lو وركَض أÌºَع داود ٕاّن داوَد@, للقاء وتقّدم وذهب Ø ã!الفِلسطي قام
Ú ã!الفلسطي ق&ع@وÍÈب ßXورماه@با حجراً منه يده@ٕا�@الِكنف@وأخذ داوُد @ومَّد Ø ã!الفِلسطي

أ�رض@/ ٕا� ع�وجهه وسقط ج}ته ã|
Bجاليت<@@/ السابقة@: ا�ملة ã| ّ الع)يى ã|و

من وواحد َجّت@, ãأها� من رجل جالوت@, Ëºبا العرب يسّميه جليات@: ـ قم
الفلسطينيّ�@/ ُشجعان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ëºا داود أّن Fك جاليت أ�صل ã| وهو عّرب@, ّ ع)يى Ëºا جالوت كلمة أّن
/@ = داويد الع)يّة ã| وأصله ّ ع)يى

أو وتفّوقه@, الناس ã| لظهوره الظهور@, ]ع! ٕامّا جا�ه ماّدة من مأخوذ وهو
&ٔ�ا لغَة أو أيضاً@, بالعربيّة َو�ِن Ò�ا لغَة اXفهومان ويناسب واGجرة@, التجّول ]ع!

/@ ã Ù�والتج
قالوا وجنوِده 8الوَت َبرُزوا ا ØXو ه@/// وُجنوِد Pالوَت اليَوَم لنا طاقَة / قالوا

/@٢٥١ . ٢ ـ جالوَت داوُد وقتَل اِ" بٕاذِن فهَزموهم ///@ َصDاً َعَلينا أفِرغ ربَّنا
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١١٥ جلد

/@١٧ باب أ�ّول dوئيل ا¤اربة تفصيل ã| راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلد@:

أقوي وهو معروف@, لد ß�فا وص&بة@/ قّوة ع� يدّل واحد أصل جلد@: ـ مقا
Ë»Ç� يقال ,@Ë»�ا وأ�ج&د@: لد@/ ß�ا ص&بة لَد Ò�وا الّلحم@/ من Iـته ا ØW وأصلب
به وجهها تÍÉب Bالنائحة< الناِدبة مع يكون ِجلٌد َلد@: ß£وا اليده@/ ÒQو أج&ده الرجل

اXناحة@/ عند
يرويه Ø ãèأ�عـرا ابن وكان منه@, أخّص لدة ß�وا لود@, Ô�ا واحد لد ß�ا ـ صحا
وهـذا السكـيت@: ابن قال ومَثَل@, وِمثل وَشبَه ِشبه مثل لَد Ò�وا ا�لد ويقول بالفتح
َسلََخ@/ يقال ما وقّل َجزوَره جلّد يقال: الشـاِة@, َسلِْخ مثل زور Ò�ا وQليد �@ُيعرف@/
ِجلَده@/ وأصاب ÍÈبه َجلداً@: ا¡دَّ وَجلَده ÍÈب من Nزع � كان ٕاذا لَّد ÔV وفرٌس
لبة@/ الصُّ أ�رض أيضاً لَد Ò�وا ألبان@/ و� Gا أو�د � ãRّال النوق من الكبار َلد@: Ò�وا

وَجليد@/ َجلْد فهو الرجُل َجلَُد ـ &بة الصَّ لَد Ò�وا
وط@, السَّ وهو Çلد@, ß£با ÍÈبته ÍÈب@: باب من َجلداً Ò ãæا�ا جلدُت ـ مصبا

الب¿Ìة@/ ظهر ا¡يوان@: وِجلد َجلدة@/ الواحدة
كشـطَه :@ Ò
البـع وَجـلَّد ا�لَد@/ ألبَسه الكتاَب@: وَجلَّد ياط@, بالسِّ َجلَده ـ أسا
وا£الَدة@/ &د ß�ا بيyم واستحّر ضاربوهم@/ بالسيف@: وجاَلدوهم عنه@/ جلده< Bأزال

عته@/ ÒÍ Ò¼ أ�رض@: به وَجلَْدُت

ِشـبه مثل ا¡يوان bيع من ا�لد< وهو ِسک ÔZ Bما اÒXسک َلد@: Ò�وا لد ß�ا ـ لسا
وَجـليدة@: َجليٌد وامرأة ÍÈبه@/ جلداً@: ِلده ÒN وط بالسَّ َجلَده مصدر لد@: Ò�وا وَشـَبه@/
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جلد ١١٦

وبََطَنه@/ َرَأَسه كقولک ِجلَده@, وأصاَب ÍÈبه َجلداً@: ا¡ّد وَجلَده لودة@/ ÒV
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكـون أن و�بّد ا¡افظ@, ا¤يط Ì¿الِق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
البدن@, ِجلد فيقال اXوارد@, باخت&ف Oتلف وهذا ا¡فظ@, ليتحقّق اXورد بنسبة ُصلباً

وأمثاGا@/ رح@, Ô�ا ِجلد ا¡يوان@, ِجلد الفا@كهة@, ِجلد الكتاب@, ِجلد
الكتاب@/ وَجلَّد َجَلده@بالسوط@, فيقال , ا�نðاعيى با�شتقاق ويشتّق@مyا@أفعال
أ�رضصار ع�ق¿Ìمن أيى لبة@, الصُّ ع�أ�رض لَد Ò�ا اXع!يطلق هذا وباعتبار
ٕاّ� ليست ا Øu@فكأ ألبان@, و� Gا أو�د � ãRّال النوق من الِكبار وع� لد@, ß�كا ُصلباً
اXع!@: هذا ومن ومع!@, Tتوًي له ليس الّذيى ا¤سوس والغشاء ّ اòارجيى Ì¿كالِق@
اòارجيّة أ�عFل جهة ومن الظاهر حفظ ã| ٕانّه أيى وَجليٌد@, َجلٌد فهو الرجُل َجلَُد
اXع!@/ جهة ٕا� نظر دون من وكث
العمل اXراقبة شديد متصّلب الصوريّة والفّعاليّة
َرَأَسه أّن Fك لَد ß�ا أصاب بل بالسوط@, ÍÈبه ليس َجلْدًة َجلََده مع! أّن وظهر

الرأس@/ ع� الÍÉب وTصوله الرأَس@, أصاَب ]ع!
ٕاصـابة آلة أيى لة@, ل&~ Çلدة@: ß£وا للـمّرة@@/ صيغة وهيى واحدة ٕاصابة لْدة@: Ò�فا
اXضاربة ونتيجxا لد@, ß�ع�ا إ�صابة ٕادامة وا£الَدة@: &د ß�وا وLوه@/ كالسوط لد ß�ا

واXقاتلة@/
/@٢ . ٢٤ ـ َجلدٍة مائََة F Ôyم واِحٍد ُكلَّ فاجِلُدوا

/@٤ . ٢٤ ـ ةً َجلَد Òان� Ò\ فاجِلدوُهم
Iقّق اXورد هذا ã| ال&زم أّن ٕا� لٕ&شارة وغ
ه@: الÍÉب دون لد Ò�با 
التعب
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١١٧ جلس

حّقهم@/ ã| تعا� منه لطف وهذا لد@, Ò�ا فيه يصدق ء ãÏ¾ ّ بأيى أو لدة ß£با لد ß�ا ٕاصابة
/@ ٨٠ . ١٦ ـ ُبيوتاً @أ/نعام ُجلود ِمن

ونفوذ وال)د ا¡ّر عن Iفظ ,@oòالِقباب@وا انتخاب مورد ã| نوع أحسن ا Øuفٕا
واXاء@/ الرطوبة

/@٢٣ . ٣٩ ـ شون ÒO الَّذيَن ُجلوُد ِمنُه تَقَشِعرُّ
/@٥٦ . ٤ ـ ها Ò3َغ ُجلوداً لناُهم بدَّ ُجلوُدهم َنِضجت F @ُكلَّ

أيضاً@/ فzا تظهر اXزاجيّة وا¡ّساسيّة والتأثرات فzا@, اللمس حاّسة فٕاّن

/@٢٣ . ٣٩ ـ اِ" ٕا&ِذ@كر م Ôwوُقلو ُجلوُدهم Ôتل� Ú Ôj
التـذّكر ٕا� وباطyم ظاهرهم تل� اòشية@, ِمن جلوُدهم َتقَشِعرَّ أن بعد أيى

والقبول@/

وا�لد ا�وارح ã| آثارها تظهر واستمّرت ثبتت ٕاذا القلب لينة أّن *O@�و
بـاقشعرار ارتـباطها ٕا� مضافاً الّ&مسة@, ا¡اّسة ومyا الظاهريّة ا¡واّس ã| وتؤّثر

وخضوعها@/ سكوuا ٕا� فيشار السابقة@, ا�~ية ã| ا�لود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلس@:

تكـون ãRّال وا¡الة للنوع Ì»وبالك للمّرة@, لسة Ò�وا جلوساً@, جلَس ـ مصبا
د@/ ØÎ¿والت ا�س@احة كِجلسة علzا

جلَس يقال ء@, ãÏ¿ال ã| ا�رتفاع وهو واحد@, واحدة@وأصل كلمة جلس@: ـ مقا
ÇHالفها ãRّال ا¡Çال كانت قا_اً كان وٕاذا@ واضطجاع@, نوم عن يكون وذلک ُجلوساً@,

www.attaweel.com



جّل ١١٨

ِجلسًة َجلَس يقال ا�الس@, علzا يكون ãRّال ا¡الة لسة: ß�وا وقعد, قام يقال القعود,
حسنًة@/

موضع والَمْجلس@: ُجلوٌس@, وقوم ه@, Ô
غـ وأجلََسه ُجلوسـاً@, َجلَس ـ صحا
وجالسته ا�لوس@, 
كث أيى زة Ò ÔY مثل ُجلََسٌة ورجل اXصدر@, والَمْجلَس ا�لوس@,
ومـنه أ�رض@, من الغليظ ْلس@: Ò�وا ا£الس@, ã| السـوا ÒQو ,@ ãÏ»وِجل ãÏ»َجلي فهو

/@oجس وثيق أيى َجلٌْس وناقة َجلٌْس ٌل Ò Òb
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب�القيام Uصوصة ع�هيئة ع�مكان التجّمع هيى اXاّدة هذه ã| ا¡قيقة أّن
لبة الصُّ كأ�رض بالطبيعة@, أو با�ختيار اòارج ã| اXع!يتحقّق وهذا وا�ضطجاع@,
هـيئة ع� وارتفعت ÇQّمعت أرض من والقطعة اXتجّمع@, oس�ا وا�مل اXنحّطة@,
ã| Fك باعتبارات@, Uتلفة ع�مصاديق يطلق Ø ã|عر مفهوم وهذا كا�الس@/ Uصوصة

الفارسّية@/ Bنشست< @كلمة

أعّم fفهومها مفهومه@, ã| فليس]عت) واضطجاع@: نوم عن يكون أن قيد وأمّا
ٕاّن وغ
ه@: ãèالفارا عن اXصباح ã| رويى Fك اضطجاع@, عن أو قيام عن يكون أن من

القعود@/ من أعّم فهو القيام نقيض ا�لوس
ِلس@/ ÒV bع /@١١ . ٥٨ ـ َفافَسُحوا الِس Ò£ا ã| حوا َتَفسَّ َلكُم قيَل َوٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّل@:

ّل@: Ô ÒN وجّل عظمته@/ ا�@: وج&ل جليل@/ فهو عُظم@, ّل@: ßN ُء ãÏ¿ال جلَّ ـ مصبا
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١١٩ جّل

ء@: ãÏ¿ال وُجّل الوعاء@, ا¦ر@: وُجلّة جاّلة@/ وا�مع جاّل@, فهو آخر@, ٕا� بلد ِمن خرج
وَجـّ&ل العذرة@/ ع� وتطلق الَبْعرة@, ّلة@: Ò�وا إ�نسان@/ كثوب الداّبة@: وُجّل مُعظمه@/

وطبَّقها@/ عمَّها اXطُر@: وجلَّل َجّ&لة@/ العذرة تأ@كل لل}يمة قيل ومنه مبالغة@,
وُجـّل واّب@/ الدَّ ِجـ&ل واحد ّل@: Ô�وا الَبعر@/ ّلة@: Ò�وا Ìاع@/ Ù¿ال ّل@: Ò�ا ـ صحا
مـن وفـعلته عـظمته@/ ا�@: وَج&ل ا¡gة@/ فzا الصحيفة ّلة@: Ò£وا مُعظمه@/ ء@: ãÏ¿ال

أيضاً@/ Ø�Gا وأ�مر ,@oالعظ أ�مر لَل Ò�وا أجِلک@/ من َج&لک@:
وهـو مُـعظمه@/ ء@: ãÏ¿ال وُجّل َعُظم@/ ُء@: ãÏ¿ال جلَّ ـ ث&ثة أصول جّل@: ـ مقا
فعلت ويقال الدقيقة@, خ&ف ليلة@: Ò�وا العظيمة@/ الناقة &لة@: Ô�وا وإ�@كرام@/ &ل Ò�ذو@@ا
مثل شيئاً@, يَشمل ٌء ãÏ¾ :@ ãæالثا وأ�صل /@ صدريى ã|ِعظَمک ِمن أيى َج&لک@: من ذلک
ـفُن@/ للسُّ ع ÔÌ Û¿ال ومنه والنبات@/ باXاء أ�رض لّل ÔN الّذيى النبت ومثل الفرس@, ُجّل
منه@/ مشتق لجل Ô�وا صّوت@/ ٕاذا لِجل@, Ò ÔVسحاب يقال الصوت@, من الثالث: وأ�صل
العلم َخَطر لِعظَم بأ�ّول تُلحق أن ٕاّ� الباب@, عن شاّذة وهيى فالصحيفة@, لّة Ò£ا وأمّا
ّلة@: Ò�ا الباب عن شّذ ا ØWو ّلة@/ ÒV فهو العرب عند كتاب كّل عبيد@: أبو قال وج&لته@/

الَبعر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اÇXع! وهذا اXعـنوّية@, العظمة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ء@: ãÏ¿ال وُجّل عُظم@, ُء@: ãÏ¿ال جّل يقال Mسبه@, مورد كّل ã*ف اXوضوعات باخت&ف

العظيمة@/ الناقة &لة@: Ô�وا منه@, قسمة مُعظم
وأج& ج& ماّدة من مأخوذ اXع! فهذا بلد@: من اòروج ]ع! لُّ Ô ÒN جلَّ وأمّا
من نوع وهذا أمليت@, ـ ياًء الّ&م قلب ã| Fك الع��ماً@, ]ناسبة الواو فقلبت ٕاج&ًء@,
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جّل ١٢٠

أ�@ك)@/ ا�شتقاق وهو ا�شتقاق@,
الع)ّية@: اللغة من مأخوذ فهو الَبْعر@: ]ع! لّة Ò�ا وأمّا

َبْعر@/ غائط@, براز@, روث@, = ِجلِل< Bجا�ل@, @,@@ ـ قع
]ع!العظمة@/ &ل Ò�ا ماّدة اXع!ليسمن فهذا

أيضاً الع)يّة من مأخوذة ا Øuفٕا أجلک@: من أيى َج&لک من فعلته ـ لغة وهكذا
بسبِب@/ أجِل@, من = Bِجلَل< ـ قع ã| Fك@

مّر@/ Fك عظمتک ]&حظة أيى &ل@, Ò�ا من مأخوذاً يكون أن وZكن
ّل Ô�ا الفرس@بلبس ã|@لةTXالعظمة@وا Iقّق فاعتبار الَفَرسوالُمجلِّل: ُجّل وأمّا
تنبت ØRح wا ا¤يط باXطر تتحقّق ا Ø̂ ٕا ومTلxا أ�رض عظمة وهكذا لباسه@, وهو

ة@/ ØÍÉ¢ا النباتات
يبعد و� وQليل@/ تقدير مورد لكونه مع!العظمة@, من أيضاً فهو الَمجّلة@: وأمّا

الع)ّية@: من مأخوذاً أيضاً اXع! هذ يكون أن
تدون ال)ديى ورق أو ّق@, الرِّ من لفيفة َدْرج@, = ي&ه< ßVB ـ قع

وثيقة@/ علzا
اللغات@/ هذه ã| شذوذ يكون ف&

مـنه اXشـتقّة وأ�فعال أ�صوات@, أÊºء من أ@نّه فيه فأ�صل لُجل@: Ô�ا وأمّا
جرجر@/ ã| Fك انðاعّية@, مشتقّات

/@٢٧ . ٥٥ ـ َوإ/@كرام lِل Ò8ا ذو َربَِّک َوَيب%َوجُه
من واXراد والكرامة@, العظمة وله ,@hوالتكر oللتعظ اXسـتحّق هو وجهه فٕاّن
فـتشملها ÇMدودها اXوجودات وأمّا ا¡ّق@, وظهور الرّب وجهة له يكون ما الوجه
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١٢١ جلو

وجه@/ ـ راجع فاٍن@, َعلzا َمن ُكلُّ ـ bلة
ã| Fك التجليل@, دون و�زماً Vّرداً ا�&ل بصيغة الكرZة ا�~ية ã| 
التعب وأمّا
ذاتاً@, وجليل حقّاً oعظ فهو أ@كمل@, بنحو له ثابتة الذاتيّة العظمة فٕاّن إ�@كرام@: @كلمة
بلزوم ا¡كم ãÏÉيقت للوجه ا�&ل ثبوت ٕاّن وأيضاً مه@, يُعّظِ أن Xمكن يستطيع و�

إ�@كرام@/

والعظoفوق ,@
الصغ الكب
نقيض أّن Fك ,@
ا¡ق العظoنقيض :@oعظ ـ @كليّا
أّن Fك حق
اً@ يكون قد 
والكبـ ضّدين@, Fuلكو حق
اً يكون � oالعظ ٔ�ّن 
الكب
أ�جسام ã| تستعمل والعظمة خر@, ل&~ ضّداً Fyم كّل ليس ٕاذ ,@ ÓDعظ يكون الصغ
قد

أ�جسام@/ 
غ ã| ٕاّ� يستعمل � وا�&ل وغ
ها@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلو@:

وَجلوت مثُله@, ا Ôxواجتَلي وِج&ًء@, لغة@, والفتح ِجلوًة@, العروَس َجلَْوُت ـ مصبا
وانكشف@, وضح َج&ًء@: اò)للناس وَج& أيضاً@, ِج&ًء صدأه كشفُت وLَوه@: السيَف
أيضاً@: َج&ًء البلد عن وجلوُت يتعدي@, و� يتعدي أوضحته@, وجلوته@: ,@ Þ ã�َج فهو
جـلوتُه فيقال أيضاً@, متعّدي� ّ والرباعيى Ø ã~&الث ويستعمل مثله@, وأجَلْيُت خرجُت@,
خوف@, تركوه@من ٕاذا مGTم@: وأجلَْوا جالية@, وا�Fعة مثل@قاٍض@, جاٍل فهو وأجليتُه,
انكشف@/ ُء@: ãÏ¿ال Ø�Qو مGTم@/ عن أجلَْوا وقيل با¡رف تعّدي لغ
خوف كان وٕان
يـقال وُبروزه@/ ء ãÏ¿ال انكشاف وهو مّطرد@, وقياس واحد أصل جلو@: ـ مقا
َجلواء@: Êء Ú»ال :@ Ø ãuالكسا وقال َج&ًء@/ السيف وجلوت وَج&ًء@, َجلوًة العروَس جلوت
ومن رأسـه@/ مُقّدم َشعر ذهب ٕاذا أج� ورجل انكشـف@, ٕاذا ُء ãÏ¿ال Ø�Q َمصيحة@/

ٕاج&ًء@/ أنا وأجلَيxْم َج&ًء@, منازGم عن القوُم َج& الباب
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عن َجلوا الّذين وا�الية@: اليقـ�@, (òا ليّة Ò�وا ,@ Ø ã* Òòا نقيض Ø ã�Ò�ا ـ صحا
لّوًة@/ ÒV ٕالzا نظرَت ٕاذا ]ع!@, واجتليxا وِجلوًة ِج&ًء العروس وجلوُت أوطاuم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظهور أّن Fك اòفاء@, نقيض وهو ا�نكشاف@, هيى اXاّدة@: هذه ã| ا¡قيقة أّن
البطون@/ خ&ف

والسوَء@, ÚÍÉال كشف يقال الس@واXانع, رفع مورد ã|ا�نكشاف ٕاط&ق ٕاّن Øj
fتعلّقه &ء Ò�R&ف@ا وهذا اXانع@والس@, هو والعذاُب@/@fتعلَّق@الكشف جز وانكشف@الرِّ
اللفظ@/ ã| ضيق باب من بنظ
Yا أو الظهور أو با�نكشاف فتفسـ
ه لّو@, Ò£ا نفس

/@٣ . ٩١ ـ َجlّها ٕاذا اِر Úyوال
خفاءها@/ عyا فكشف خفيّة كانت أيى

/@٢ . ٩٢ ـ Ø' ÒQ ذا@ ٕا اِر ÚyوالÏ¿يَغ ذا@ ٕا واللَّيِل
الyار@/ Ø�Q اللّيل انكشف وٕاذا الyار@, ج&ء عن واXانع ãÏ¾الغا هو فالليل

/@١٨٧ . ٧ ـ هو ٕاّ/ لَِوقxا@ zا لِّ Ò ÔN@/ ã Ùèَر ِعنَد ِعلُمها ا Ø̂ ٕا ُقل
غشاء اÇXاّدة وحدود الطبيعة nعا فٕاّن هو@, ٕاّ� َج&ءها Zنع ما �@يكشف أيى
لzّا ÔN و� يكشفه و� الساعة@, nعا Ø�Q nالعا هذا انكشف وٕاذا الساعة@, ج&ء عن

عنده@/ فعلمها اXتعال@, العزيز ا� ٕاّ� مسّماة لوقت
/@١٤٣ . ٧ ـ اً َد@كّ َجَعلَُه للَجَبل َربّه Ø' ÒQ ØF فلَ

وجـعل اXاّديّة التعلّـقات وحجاب الطبيعة غشاء Bع< Ïºمو كشف فٕاذا@ أيى
ا�بل@/ واندّك موÏºتوّجهاً@, يستطع فلم للجبل@: Qلّيه ٕارادة عند كا¡ديد@, ب½Íقلبه
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١٢٣ bح
شوقاً الطبيعة حدود حفظ مع ,@Í½بالب الرؤية طلب ØXا موBÏºع< أّن *O و�
أن استطاع فٕان الطبيعة nعا مصاديق أعظم من فٕانّه ا�بل ٕا� اُنظر تعا� قال ٕاليه@:

ٕاليه@/ النظر أيضاً لک فيمكن له@, ã Ø�التج عند ويستقّر يتمكّن
لطيف@/ لطف Bلِلجبل< ã| دون الّ&م Mرف 
التعب ã|و

/@٣ . ٥٩ ـ lَء Ò8ا علzم ا" كتَب َولَو/أن
يريدون@/ مكان ّ أيى ٕا� بلدهم عن وOرجوا لَوا ÒN ØRح عyم اXانع رفع أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

bح@:
ٕا� بيته من خروجها وهو زوجها@: من اXرأُة حت Ò Òbو الفرُس@, َح Ò Òb ـ صحا
ح@: Ò Òbو رّده@/ Zكن ف& هواه يركب الّذيى الرجال من موُح Ò�وا يطّلقها@/ أن قبل أهلها
Îºم ح@: ØF Ò�وا عون@/ ßÌ»ُي ـ َمحون ÒN وُهم ٕاليه لََوّلوا قوله ã| عبيدة@: أبو قال َع@/ ÒÌºأ

/@ ميى الرَّ Ø ã�الص به يتعلّم الرأس مدّور نَصل ب&

ح Ò Òb يقال وقّوة@, بغلبة قُُدماً ء ãÏ¿ال َذهاب وهو مطَِّرد واحد أصل bح@: ـ مقا
موح Ò�ا اللغة@: أهل بعض قال وح@/ Òbوفرس يغلَبه ØRح فارَسه Ú Òðاع ٕاذا احاً ßb الدابُّة
أهلها: ٕا� اXرأة حت Ò Òbو َيسَعون@/ أراد فٕانّه ـ محون ÒNَوُهم قوله@: فأمّا هواه@/ الرا@كب

ٕاذن@/ 
بغ ذَهَبت
Çلكه@/ ÒZ � غالباً َجرياً وذهب رأسـه ع� ه Øðاع برا@كبـه@: الفرُس ح Ò Òb ـ أسا

بغ ذهبت أهلها@: ٕا� اXرأة حت Ò Òb ا£از@: ومن وٌح@/ Ôbو اٌح ßb وبه وح@, Òb وفرس

ة@/ ßTا�ا اòيل َ جريى رون ÒN أيى محون@, ÒN وهم ٕاليه لَولّوا بعلها@/ ٕاذن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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bد ١٢٤

والتحقيق@:
سلطة عن ]Tلته ومَن اXملوك خروج هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
هوي ومتّبع ا¡ّق عن متجاوز عمله ã| وهو وعدواناً خ&فاً ب«Ìعة وذهابه مالكه

نفسه@/

بيده من طاعة عن Oرج من Øj موح@, Ò�ا الفرس اXع!هو Gذا Øk�ٔا واXصداق
/@ Ø ãو� أو زوج أو مو� أو رّب من أمره

أ�صـل ذلک لوازم Çfن ونـظائرها@: ال«Ìعة أو ا�ريى أو عيى السَّ مع! وأمّا
الواحد@/

/@٥٧ . ٩ ـ َمُحوَن ÒN َوُهم
أهـوائـهم جانب ٕا� وي«Ìعون ا¡ّق عن وZيلون ا�Fعة عن Oرجون أيى

النفسانّية@/

الكلمة@/ هذه من قريبة جنف@: جنح@, bز@, ـ كلFت أّن *O@�و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

bد@:
جامد@, فهو ذاَب@, خ&ف وداً@: Ôbو قتل باب من داً Òb وغ
ه اXاُء د Ò Òb ـ مصبا
وماء البخل@, عن كناية كفُّه د Ò Òbو القلب@, قسوة عن كناية َدمعها@, قّل عينه@: دت Ò Òbو

مؤّنثة@/ ال¿Îور من ادي Ôbو الذائب@, خ&ف باXصدر تسمية د Ö Òb
د Ò Òb يقال غ
ه@, أو برد من اXايع ء ãÏ¿ال وس Ôb وهو واحد@, أصل bد@: ـ مقا

َد@/ Ò Òb مطرها كأّن ع�أ�ّول Tمول وهذا اXطر@, قليلة اد@: Òb وسنة Nُمد@, اXاء
أ�رض من الصـ&بة َمد@: Ò�وا الشديد@/ لب الصُّ ء ãÏ¿ال من ٌد Ò Òbو ـ ا�شتقاق
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١٢٥ bد
اد@: Òb وسنة ,@Eأ@ك اXاء ã|و ه@, Ô
وغ وداً Ôb ُمد ÒN اXاء د Òbو أbاد@/ وا�مع والغلظ@,
وافقت ا Øu@�ٔ فzا@, اXاء مود Ô� يت Ø Ôd اَدي Ôbو Gا@/ Òéَل � اد@: Òb وناقة فzا@/ �@مطر

أ�يّام@/ تلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�مود ٕاّن Øj ا�ريان مقابل ã|موس Ô�ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ـلب@, الصُّ ء ãÏ¿وال اÇXاء اFÇSد ã| Fكـ ّ فـاXاّديى ,@ مـعنويى أو ماّديى ا�ريان وكذلک
وروحه@/ باطنه ã| جريان � منجمد قلبه كأّن البخيل فٕاّن البخل@, ã| Fك ّ واXعنويى

بالفعل مايع هو ما فيشمل وبالقّوة@, ã Øæالشأ هو ا�ريان@: من اXراد أّن *O و�
يقابله@/ ما وا�امد بالقّوة@, وجاٍر

/@ ٨٨ . ٢٧ ـ الّسحاب َمرَّ رُّ Ò] وهيى جاِمَدة ا Ô{سI باَل ß8 ا َوَتري
وتـتبّدل Ø
وتتغ 
وتس كالسحاب [ّر ا Øu@أ مع واقفة@, ُصلبة سا@كنة ثابتة أيى

ة@/ Ø
متغ سائرة والدقّة البص
ة وبنظر جامدة@, الظاهر ã| فهيى أجزاؤها@,

قـيدين ا�Çمود ã| فٕاّن اXرور@: مقابل ã| ذ@كر قد ال¿Ìيفة ا�~ية ã| مود Ô�فا
السحاب كمرور دا_اً Zّر أ@نّه مع كذلک Jسبه ا�بل ٕا� والناظر والسكون@, الص&بة

الفضاء@/ ã|
فقط@/ الص&بة وهو واحد قيد فيه ا�موس أّن والظاهر

التـجّمع مـفهوم ã| ونظ
Yا والص&بة@, التجّمع مفهوم ã| تش@كان واللغتان
/@Ë»ج جعب@, جفل@, جيل@, bر@, جلد@, bع@, ـ @كلFت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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bع ١٢٦

bع@:
ويقال عاً@, Òb َء ãÏ¿ال عُت Òb يقال ء ãÏ¿ال ع�تضاّم يدل واحد أصل bع@: ـ مقا
ُيعرف � النخل من لون كّل ْمع@: Ò�وا ْمع@/ ÔP ماتت ولد@: بطyا ã|و ماتت ٕاذا للمرأة

معة@/ Ô�ا يوم وكذلک به@, الناس �جBع مّكة@, ٌع@: Ö Òbو اdه@/
تسـميًة ا�Fعة ْمع Ò�وا مبالغة@/ بالتثقيل عته Øbو عاً@, Òb َء ãÏ¿ال bعُت ـ مصبا
ع� يطلق ء ãÏ¾ كّل من وا�Fعـة وُفلوس@/ فَلس مثل وع Ôb ع� َمع ÔNو باXصدر@,
ØËÈو ا�Çمعة@: ويوم wا@/ Nتمعون الناس ٔ�ّن ٌع@, Òb Xزدلفة ويقال ,@
والكث القليل
وا�مع أ�عمش@, wا وقرأ عقيل, لغة وٕاسكاuا ,@o]@ ã!ب لغة وفتحها ا¡جاز اoX@لغة

اÒXسـ وأÇbعت َوطـئها@/ اعاً@: ßbو Vامعًة امرأتَـه الرجُل وجامََع ُغَرف@/ مثل ع Ò Ôb
أ�مر@: ع� وأbعوا وبا¡روف@/ بنفسه يتعّدي عليه@, عزمُت عليه@: وأbعُت وأ�مر@,

عليه@/ اتّفقوا

أشـّده@, بـلغ الّذيى ا£َتِمـع@: والرجل فاجَتمع@, َق اXتفرِّ َء ãÏ¿ال عُت Òb ـ صحا
ا�امع واXسجد أخ&طهم@/ الناس@: Øاع Ôbو وهاهنا@, هاهنا من اجتمعوا القوُم@: وQّمَع
وكـان اليـق�@, وحّق اليق� ا¡ّق كقولک بإ�ضافة@, ا�امع مسجد قلت شئت وٕان

اللفظ�@/ �خت&ف نفسه ٕا� ء ãÏ¿ال تضيف العرب يقول: الفّراء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عـنه Ø(ويعـ آخر@, ٕا� ء ãÏ¾ انضـFم هو اXـاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
رأيت@/ Fك Uتلفة اXفهوم هذا ومصاديق با�جBع@,

جامٌع وهو ـَعه Ò Òb فيقال الصـيغ@: باخت&ف اXفهوم هذا ã| ا�خت&ف ويظهر
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١٢٧ bل
اُريد وٕاذا ٌع@, Ôbو bيع فيقال به@: وا�تّصاف واللزوم الثبوت اُريد وٕاذا Vموٌع@, وذلک
ٕا�مفعول�@: التعدية اُريد وٕاذا فيقال@اجتَمَع@, والقبول@: الفعل@بالرغبة@وا�ختيار صدور
Çfع! كذا@, يريد أن وآرائـه أفكاره bع ٕا� مرجعـه فٕاّن عزمته@, أيى عتُه Òbأ فيقال
فاXفعول Nعلوه@, أن وأفكارهم آراءهم bعوا ـ ّب Ô8ا َغيابِت ã| علوُه ÒN أن ُعوا Òbوأ
ا�~راء@/ واتفاق ا¡واّس bع نتيجة فٕانّه ,@oوالتصم العزم مع! وهذا Tذوف@, أ�ّول

ã| استعمل ٕانّه ٕاّ� تفضيل@, صيغة أ�صل ã| فهو التأ@كيد@: مقام ã| ُع Òbأ وأمّا
عاء Òb ٌع Òb ُع@: Ò Ôbو الصحاح@: ã| قال فقط@/ ا�معيّة تأ@كيد ٕا� إ�شارة مقام ã| عرفهم
أ�لف 
بغ معرفة وهو م½Íوف@, 
غ َع@, Ò Ôb النِّسـوَة رأيت تقول اXؤّنث@, تأ@كيد ã|
أbع ã Ø5ح وأخذُت للمعرفة@, توكيد ٔ�@نّه التوا@كيد@, من راه ÒV Nريى ما وكذلک والّ&م@,
أن ينبغيى وكان ع@/ Ò Ôbو عاء Ö Òbو عون Òbأ وكذلک Tض@, توكيد وهو اXذّكر@, توكيد ã|
ع@/ Ò Ôb bعها ã| قالوا م Øyولك والنون@, بالواو َع Òbأ عوا Ò Òb Fك والتاء بأ�لف عاء Òb Nمعوا
اجَتَمَعت اس@, النّ جامع عنا@ُكم@, Ò Òb إ�نسان@: أفراد ٕا� بالنسبة ٕامّا ا�مَع ٕاّن Øj

/@@ يعاً Òb"ٕا&ا توبوا اس@, النّ لَُه موٌع ÒV إ/نس@,

أ/ْرض ã| ما َلكُم معون, ÒN ا@ ØW ماً/, َع Ò Òb خارجّية@: ٕا�موضوعات بالنسبة أو
/@@ يعاً Òbأ/رض ã| أنَفَقتما لو الَبحرين@, َمع ÒV يعاً@, Òb

أ/مـر " يعاً@, Òb " ةَ الِعزَّ ٕاّن َكيـَده@, َفَجمع :@ ãæعاXوا أ�عFل ٕا� بالنسـبة أو
يعاً@/ Òb اXكُر "ِ جامٍع@, َع'أمر يعاً@, Òb

ُكّلهمأbعوَن@@/ lئكَُة ÒX ا َفَسَجَد للتأ@كيد@: جاء ما وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

bل@:
بذلک يسّمي و� قالوا بالذكر@, Oتّص الرجل ]Tلة إ�بل من َمل@: Ò�ا ـ مصبا
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bل ١٢٨

الرجُل ل Ô Òbو ا�ت@/ ßb Fل ß�ا وbع الة@, ßbو ل Ôbوأ وأbال ال ßb وbعه بزل@, ٕاذا ٕاّ�
ا¡سـن رقّـة ا�FÒل سـيبويه@: قال bيلة@, وامرأة bيٌل فهو اً�@, Òb Ì»والك ØËÉبال
وQّمل ا�ستعFل@, لكEة Hفيفاً اGاء حذفوا م Øyلك َصباحة@, َصبَُح مثل bالة وأ�صل
من bعته ٕاbاً�@: ء ãÏ¿ال وأbلت وا�ضاءة@, ال}اء اجتلب ٕاذا وIّسن@, تزيّن Qّمً&@:

لق@/ Òòا oعظ :@ ãا� Ôb ورجل رفقت@/ الطلب@: ã|لتbوأ غ
تفصيل@,
قولک فأ�ّول ُحسن@/ وا�~خر اòلق@, وِعظَم Qّمع أحدYا أص&ن bل@: ـ مقا
الُقرآن عليه نّزل تعا�: وقال حّصلته@, وأbلته@: ء@, ãÏ¿ال لة Ôb وهذه َء@, ãÏ¿ال أbلُت
وهو ا�FÒل ا�~خر وأ�صل خلقه@/ لعظم هذا من َمل Ò�ا يكون أن وNوز واحدة@, لًة Ôb
الشحم َوَدك وهو ا�ميل من أصله قتيـبة@: ابن قال ال@/ Ôbو bيل ورجل القبح@, ضّد
أÇÔbْل أيى كذا تفعل أن الَک Òb ويقال وجهه ã| ريى ÒN من السِّ ماء أّن يراد ـذاب@, ÔXا

و�@تفَعْله@/

ا�ت@/ ßbو وأbال ال ßb وا�مع الناقة, زوج َمل Ò�ا الفّراء: قال مل, Ò�ا ـ صحا
واXرأة يٌل Òb فهو اً� Òb الرجُل َل Ô Òb وقد وأربابه@, ُرعاته مع إ�بل من القطيع وا�اِمُل:
أيضاً مَّل Ô�وا ,@oXا بتشديد مَّل Ô�ا وِحساب ا¡سن@/ هو وا�FÒل أيضاً@, &ُء Òbو يلة Òb
ياط@, ßòا ØËº ã| مَّل Ô�ا يَلَج ØRح ا¡سن@: قرأ وبه القَلُس@, له يقال الّذيى السفينة حبُل

الشحم@/ وهو ميَل Ò�ا أ@كَل وQّمَل@: ا�ميل@/ تَكلُّف والتجّمُل@: زّينه@, له@: Ú Òbو
أجذع@, ٕاذا وقيل أريع@, ٕاذا &ًb يكون ا Ø̂ ٕا قيل إ�بل@, من الذكر ا�مل@: ـ لسا
ال Òb فzا ولكُم َل@, Ô Òb والفعل ميل@, Ò�ا مصدر وا�FÒل أث!@/ ٕاذا وقيل َبزل, ٕاذا وقيل
ّب ÔJ bيل ا� ٕاّن ـ ا¡ديث ومنه ,@ ãæعاXوا ع�الصور يقع وا�FÒل@: وحسن@/ wاء أيى

Øj يُذاب الشحم وا�ميل@: bعه@, ء@: ãÏ¿ال َل Ò Òbو با�ميل@/ اXعاملة وا£اَملة@: ا�FÒل@,
bعه َء@: ãÏ¿ال وأbَل ء@, ãÏ¿ال bاعة ملة@: Ô�وا َمل@, Ô�ا ملة@واحدة Ô�وا مع@/ ÔN مل@أيى ÔN
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١٢٩ bل
ا¡ساب من بgاله ء ãÏ¾ كّل اعة Òb وا�ملة كذلک@, ا¡ساَب له وأbل تفرقة@, عن
ا¡Çروف :@oXا بتشديد ّمل Ô�ا وحساب والك&م@/ ا¡ساب له أbلت يقال وغ
ه@,
َمل@, Ô�ا حساب هو بعÎÉم وقال عربيّاً@/ أحسبه � ُدريد@: ابن قال ع�أPد@/ اXقطّعة

ثقة@/ ع� منه ولست ِسيده@: ابن قال بالتخفيف@/

انفطم@/ َنَضج@, = [@جامَل@] ـ قع

/@
بع ل@, Ò Òb = [@جامال@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXع! هـذا و]ناسبة وا�نفطام@, النضج ]ع! الع)يّة اللغة ã| اXاّدة هذه أّن
ٕا[ام ã| واستقامته الشدائد ع� وIّمله وص)ه حياته ã| لنضجه َمل Ò�ا ع� أطلقت

وس
ه@/ عمله
والنظم@/ والتناسب النضج فيه اجتمع ]ع!ما العربيّة ã|استعملت Øj

ا�Fل فٕاّن ّ الظاهريى كا�Fل اòلقة@, وظاهر الصورة جهة من ٕامّا اXفهوم وهذا
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã| أ�عضاء@, ã| وا�عتدال التناسب هو

الص)ا�ميل فٕاّن النفس@, وbال كالص)ا�ميل اXع!@والنفس, جهة من وٕامّا
النفس تتّصف أن هو النفس وbال خ&ف@, يشوبه أن دون ومن الرضا مع يقع أن

وا�عتدال@/ بالتناسب النورانيّة الروحانيّة بالصفات

باخت&ف اXع!@Oتلف وهذا الوقت, الgال@والبلوغ@وٕادراك فالنضج@مرجعه@ٕا�
الغ&م@/ ã|و ا¥ر ã| كالنضج اXوضوعات@,

أ�نعام ã| النضج فٕاّن النضج@, مع! بتناسب ع�إ�بل ا�مل ٕاط&ق ٕاّن وقلنا
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bل ١٣٠

بنحو اXتوقع اXع!اXطلوب هذا يتحقّق أن وص)ه@: وIّمله أ�ثقال aل مyا اXتوقّع
اXنظور@/ Gذا كامل مصداق وا�مل أحسن@,

وأن وشحم ¡م ذات تكون أن اXرزوقة@: ال}يمة من اXطلوب اXتوقّع أّن Fك@
تدرك أن هو ا¡يثيّة هذه ومن اXقام هذا ã| فبلوغها الطعام@, ã| مyا تستفاد حّداً تبلغ

فzا@/ النظم وكFل نضجها وهذا الشحم
عـ� ا�Çميل ٕاط&ق كذلک ال|ل@: عنـوان Iقّق بعد َمل Ò�ا ٕاط&ق أّن فgا
لفـظ يكـون أن يـبعد و� الشحم@, مطلق � اXذكور@, القيد Iقّق صورة ã| الشحم

الشحم@/ ع�نفس أطلق Øj شحم@, ذيى ع�ا�مل أ�صل ã| موضوعاً ا�ميل
والتحصيل وا�مع وا�معيّة ملة Ô�وا إ�bال مفهوم اXع!أيضاً@: هذا ويناسب
وÇbع النظم وحفظ اXقصود ٕا� والبلوغ النتيجة حصول ٕا� مرجعها فٕان وأمثاGا@,

وا�عتدال@/ التناسب Jصل ØRح ما@تفّرق
حدودها وحفظ جرياuا السفينة@وانxاء تنظo@أمر باعتبار فكأ@نّه القَلْس: وأمّا

مراحلها@/ غاية تبلغ وبه برناVها@, وضبط
كُجرعة بالتخفيف أو طالب@, bع كُطلَّب ا�مع بصيغة مَّـل Ô�ا حساب وأمّا
يكـون أن يـبعد و� الع)ّية@, من اXأخوذة اÎ¿Xورة أ�Pديّة أ�عداد فهو وُجَرع@,
كلمن@/@/@/ ُحطّيى هّوز أPد َمل Ô� أعداداً لكوuا ٕامّا Uفّفاً@, هو أ�صل الصحيح التلّفظ

لغًة@/ الكلFتbلٌة هذه من واحدة كّل فٕاّن ا»@,
اُخر@/ ãæمعا أو تفرقة@, عن ]ع!ا�مع إ�bال من مأخوذ أ@نّه أو

سعفص كلمن حطيى هوز BأPد حرفاً ٢٢ الع)يّة اللغة ã|ا¡روف أّن وليعلم
والثـانية حـاد@, ل&~ أ�و� فالع¿Ìة أ�عداد@, ٕا� إ�شارة مقام ã| وتستعمل قرشت<
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١٣١ bل
أ�خـري العـ¿Ìة فـتكون ضـظغ<@, Bثخذ حروف سـتّة علzا وزيدت للع¿Ìات@,

للمئات@/

Çbيع ã| ÇTفوظة اÇXاّدة ÇGذه ذ@كـرنا ãRّال واòصوصيّات القيود أّن وليعلم
استعt�Fا@/ موارد ã| ٕالzا التوّجه من و�بّد مشتّقاtا@,
/@٣٢ . ٢٥ ـ واحدةً لًة Ôb الُقرآُن َعلَيْه نُّزل لَو/

Tّصلًة@/ Vموعًة أيى

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ØË Òº ã| َمُل Ò8ا َيلَج Ø�َح نََّة Ò8ا َيدُخلوَن َو/
والقَـلْس إ�بـل فيعّم الرشـد@, ã| حّده منxي بالغـاً كامً& نِضجاً كان ما أيى

وغ
Yا@/
/@٣٣ . ٧٧ ـ ُصفر الة ßb @كأ@نّه

والتجّمع@, والك)والنظم العظم ã| كFله الyاية@ومرتبة حّد ما@بلغ ل@وهو Ò Òb bع
راجـع ـ@ النار@ بتناسـب فهو الصـفرة@: لون وأمّا القلس@, أو بإ�بل Uصوصاً وليس

الصفر@/

/@ ٨٥ . ١٥ ـ ميل Ò8ا ْفَح الصَّ فاصَفح
ف& واXطلوبّية@, والgال وال}اء ا¡سن ã| ه حـدِّ uاية ٕا� فح الصَّ يصل ØRح

تعّرض@/ و� ٕايذاء يشوبه

/@٦ . ١٦ ـ تُرJوَن Òِح� ال Òb فzا َوَلكُم
طلبتكم Ørت وwا وال«Ìح@, إ�راحة حّد Ï½أق @يبلغ@ٕاراحتكم@وÌºحكم@ٕا� أيى

والتوّقف@/ ا¡ركة ã|
/@٤٩ . ٣٣ ـ lًي Òb Ìاحاً Òº حوُهنَّ ÙÌ Òºَو

www.attaweel.com



جّم ١٣٢

/@´Ì»الت أنواع من صورة وأ@كمل وجه بأحسن والتطليق ´Ì»الت يكون بأن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّم@:

ومال باXصدر@, تسمية جّم@, فهو ,@Eك بابÍÈب@: من اً Ø Òb ُء ãÏ¿ال جمَّ ـ مصبا
تَمع ÔV إ�نسان من ّمة Ô�وا Pملxم@, الغف
أيى اء Øbو
الغف َء ØF�ا وجاؤوا ,@
كث جّم@:
Çام ßbو وُغرَفة@/ ُغَرف مثل م Ò Ôb وا�مع اXنكبـ�@, تبلغ ãRّال هيى يقال ناصيته@, َشعر

رأس@/ 
بغ ملؤه القدح@:
الس&ح@/ عدم :@ ãæوالثا واجBعه@/ ء ãÏ¿ال كEة أ�ّول@: أص&ِن@, له جّم@: ـ مقا

غـ Vتمعاً يكون ٔ�@نّه الراحة@, وا�FÒم لء@/ ßXا Fم@: ß�وا ,@
الكث وهو ّم Ò�ا فأ�ّول@:
ماؤها@, فيه Nتمع الّذيى البiاXكان من وا�مَّة الباب@/ قياس فهو أ�عضاء@, مضطرب
الرأس@/ قبائل Qمع ا Øu@�ٔ إ�نسان جمة Ôb مُجمة@: Ô�وا اXاء@/ الكث
ة iالب موم@: Ò�وا
وQتمع@/ قّوته ٕاليه تثوب ٔ�@نّه الباب من وهو ُيركب@, أن ُترك ٕاذا وأجمَّ الفرس وَجمَّ

ã| معه ُر� � الّذيى وهو أ�جّم :@ ãæوالثا البُطون@/ Qمع ãRّال القبائل العرب@: اِجم Òbو
Gا@/ َقرن � ãRّال ء ØF�ا والشاة ا¡رب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون وا�متـ&ء@, اÇX&ءة بقيد الكEة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
مالكـه@, ظرفيَّة ومٔ& Eك ٕاذا َجّم مال يقال اعتباريّاً@, أو معنويّاً يكون وقد Tسوساً
بعد الراحة هو وا�FÒم م&ءته@, القدح@: ام ßbو وناصيته@, رأَسه عُر الشَّ مٔ& ٕاذا ّمة Ô�وا
هو الفرس وَجّم ه@, ٕا�حدِّ البiماًء امتٔ& ٕاذا ّمة Ò�وا والعمل@, ا�ضطراب من امتٔ& أن
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١٣٣ جنب

الكث
ة@/ ا¡ركة بعد راحته
ÇMيث وطـمأنينة وقـدرة قّوة ا�مت&ء عن يكشف فهو السـ&ح@: عدم وأمّا

بقدرته@/ نفسه عن يدفع فهو أ�سلحة aل ٕا� �@Jتاج
والتناسبTفوظ@/ ا�ّم@, من ولعلّه ,@ ّ رباعيى مُجمة@: Ô�وا

/@٢٠ . ٨٩ ـ اً Ø Òb اً ُحبّ اXاَل بُّوَن ÔIو
الذكر@/ عن وشغلهم قلوwم ا¡ّب مٔ& قد Mيث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جنب@:

النـاحية فأمّا الُبعـد@/ وا�~خر الناحية أحدYا متقاربان أص&ن جنب@: ـ مقا
اعـðل ٕاذا َجـنبًة@, ف&ن وقعد الناحيـة@, أيى ا�ناب@, ذلک من هذا يقال فا�ناب@,
جنب ٕا� كأ@نّه 
الكث 
òا َنـُب@: ß£وا وغ
ه@/ لٕ&نسـان ا�نب الباب ومن الناس@,
س Û@ال يى Ødو ,@
أ�س جنبت وكذلک جنبک@, ٕا� ا Òtقُد ٕاذا الدابّة وجنبُت إ�نسان@/
أهله Nامع الّذيى ُنب Ô�ا ٕاّن ويقال نابة@/ Ò�فا الُبعد@: وأمّا إ�نسان@/ جنب ٕا� ٔ�@نّه نباً ßV
شّذ ا ØWو وغ
ها@/ واXسجد الص&ة من غ
ه منه يقرب ØFع يبعد ٔ�@نّه هذا@, من مشتّق
ã| دخلوا وأجَنبوا@: ا�نوب@, ر´ أصابxم القوم@: ُجِنب يقال نوب@, Ò�ا ر´ الباب عن

نوب@/ Ò�ا
/@ Ó!ع[ ف&ن@, جانب وٕا� ف&ن ع�َجنب تقول@قعدت معروف@, نب Ò�ا ـ صحا
ِمن جارك نب@: Ò�ا وا�ار السفر@/ ã|صاحبک نب@: Ò�با والصاِحُب الناحية@/ نب@: Ò�وا
كلّه واجَتنَبه@: نّبَه ÒQو وQانَبه وجانَبه نبة@/ Ò�ا وكذلک الناحية@, وا�انب@: آَخرين@/ قوم
وجـّنبته@: َء ãÏ¿ال وَجـنَبتُه ,@ Ó!ع[ كلّه وجاِنٌب@: وَجنٌب وأجنُب Ø ã�أجن ورجٌل ]ع!@,
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جنب ١٣٤

من َقُرَب وما الِفناء ناب@: Ò�وا أ/صنام@, َنعُبَد أن Ø ã6َوب ã6واجُنب عنه@, Qنّبته أيى ]ع!
وا�Çمع الواحـد فـيه يستويى نابة Ò�ا من ُجُنٌب ورجٌل أجِنَبة@/ وا�مع القوم@, Tلّة

ال¿Êل@/ يقابل الّذيى الر´ نوب@: Ò�وا واXذّكر@/ واXؤّنث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ء ãÏ¿ال جـعل ]Çع! والتنحية@, اXيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اX&صق@, اòارج أيى غ
انفصال, من َء ãÏ¿ال ã�ما@ي هو نب Ò�وا عنه@, جنبه@وان½Íافه

فيه@/ داخً& ء ãÏ¿ال منxي هو الطََّرف أّن Fك@
واÇÒXيْل@/ ف ÖÍ Ú½وال النَّْحيى مفهوم من وقريب وإ�زالة@/ البُعـد 
غ اXع! وهذا
ُنب Ô�ا وكذلک صفة نُب Ò�وا ا�نب@, ã| وقع ما أو ء ãÏ¾جنب ã| اXستقّر هو فا�انب

تفضيل@/ صيغة وأ�جنب ء@/ ãÏ¾َجنب ã| بوقوعه نيب]ع!اXتّصف Ò�وا ِنُب Ò�وا
كـلّها وغـ
ها@: صحبته بعدت ومن والِفناء أصابته ومن بالناحية وتفس
ها

فzا@/ ملحوظاً نب Ò�ا ã| القرار قيد كان ٕاذا ٕاّ� Vازّية@, ãæمعا
وÇQانَبه وQنّبه وجانَبه َجنَبه fع! والفعلّية@: إ�dيّة مشـتقّاtا سائر وهكذا
من الصيغ ã| لوحظ ما ٕا� مضافاً اه@, ØLو نفسه عن و¼Íفه جنبه ã| جعله واجتَنبه@:

مyا@/ بكّل ا¢تّصة اòصوصيّات
ء@, ãÏ¾عن و¼Íفه ء ãÏ¾ ٕامالة مطلق التنحية أّن والتنحية@: والفرق@ب�التجنيب
كنار<@/ ـ بالفارسيّة عنه Ø(ويع جانِبه Bأيى نب Ò�ا ã| وا�عل التنحية فهو التجنيب وأمّا

/@٣٥ . ١٤ ـ أ/صناَم َنعُبَد أن Ú ã6 َوبَ ã6َواجُنب
أ�صنام@/ مس
عبادة خارج�عن اجعلنا أيى
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١٣٥ جنب

/@١٧ . ٣٩ ـ َيعُبدوها أن الطاغوَت اجَتنبوا َوالَّذيَن

وها@عن@أنف«Îم@توّجهاً@وعمً&/@والصيغة ÚLهم@و
@جعلوا@@الطاغوت@خارج@مس أيى
والرغبة@/ بالطوع الفعل صدور ع� تدّل
/@١٧ . ٩٢ ـ أ/ت%× ا Ô{ َوَسُيَجنَّ

ã| لنفسـه وقايته عن عوضاً عyا@, ويُنّحي النار عن خارجاً أ�ت5 َعل ÔN أيى
الدنيا@/

/@١١ . ٨٧ ـ أ/ش%× ا Ô{ َوَيَتَجنَّ
Tيط عن وخارجاً مس
ه جنب ã| له@, اXواجهة @كري الذِّ أ�شـ5 Nعل أيى

فتجّنَب@/ جنّبته يقال وعمله@/ فكره

/@٣٦ . ٤ ـ بيل السَّ وابِن نِب Ò8با والصاِحِب ُنِب Ô8 ا وا8اِر ×èالُقر ذيى وا8ار
أو النسب أو ا¡سب جـهة من وباطناً ظاهراً èالقر ذيى با�ار ٕاحساناً أيى
جنبک@/ ã| وهو يصاحبک و]ن فقط@, ّ ظاهريى جوار وله Pنبک الواقع وبا�ار إ�Zان@,
إ�حسان@, ã| كاٍف ا�وار حّق ٕا�أّن ٕاشارة :@èالُقر ذيى مقابل ã|@ُنب Ô�ا وذ@كر
خارجاً بكونه متّصفاً كان من ُنب Ô�ا من واXراد /@� أم القرابة حّق ٕاليه اُضيف سواء

/@ Ó!مع ا¤سن برنا¶ عن
يكـن n أو مـعنويّاً èُقر له كان سواء إ�حسان ãÏÉيقت اXطلق ا�وار فحّق

كذلک@/ اXطلقة اXصاحبة حّق أّن Fك ,@� أم مسكيناً كان وسواء

ع� يدّل نـب@: Ò�با الصاحب ـ ُنـب Ô�ا ا�ار ـ ãRلb ã| 
التعـب واخت&ف
قرب@, وليسبذيى َ يى Ù ÔL الّذيى ا�ار أيى للجار@/ صفة ُنب Ô�ا فٕاّن اXع!اXراد@, اخت&ف

منک@/ قريب Tّل ã| هو مصاحب أيى مكان@, Ëºا فهو نب Ò�ا وأمّا
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جنب ١٣٦

ٕامّا إ�ط&ق وهذا البدن@: من اليسار أو ا¨� الطرف ع� نـب Ò�ا يطلق وقد
Wتازة قسمة الروح@والنفس@أو عن عبارة البدن فرض بلحاظ ,@أو بع&قة@ا£اورة@ Vازاً
يقال: والتحت@, �Ç¨ا كاط&ق وهذا ا�نب@, طرفzا ع� يطلق ØRح منـه@, مركزيّة
فوِق ِمن اجُتّثْت يقال@: الفوق@, وكذلک ,@ ã!بيمي وكتبت أ�uار@, xIا من Qريى جنّة

أ/رض@/

اXركزيّة الداخليّة ا�هة أ�رض: ومن اXلتّفة@, أ�شجار Tيط ا�ّنة@: من ف
اد
البدن@/ ]ركز mالقا نفسه إ�نسان@: ومن مyا@,

جـنوبكم@, وَعـ'× وُقعوداً قياماً الكرZة@: ا�~يات ã| اXع! wذا اسـتعمل فقد
ا@@/ Ôwُجنو وَجبت نِبه@, Ò8 َدعانا ضاِجع@, ÒX ا َعن م Ôwتتجا|ُجنو

حيث اللّطف@: من اXوارد هذه ã| الكلمة wذه والتبي� 
التعب ã| ما *O@�و
ثـبوت وأمّـا البدنّية@/ وا�سـ@احة الطبيعة ٕا� وميلهم تنّحzم حالة ٕا� wا 
أشـ

وا�ريان@/ ا¡ركة عyا يزول ما آخر ا�نوب فٕاّن نوب@: Ô�ا
/@٣٥ . ٩ ـ وُجنوwم ِجباُههم فُتكويwا

وعـ&ئقه الطـبيعيّة قواه آثار يظهر فzا إ�نسان ã| ا�نوب ٕاّن جبه@: ã| قلنا
اXادّية@/

/@٥٦ . ٣٩ ـ ا" َجنِب ã| فّرطُت ما ع'×
وهذا وت¿Ìيعاً@, تكويناً وbاله وج&له عظمته ومظاهر وأحكامه أوامره من

تعا�@/ ا� جنب
يواجه بيم�مَن ويقع ال¿Êل@, مقابل هو نب@, Ò�ا من فَعول فهو نوب@: Ò�ا وأمّا
ذلک بيسار يقع ال¿Êل أّن Fك ا¨�@, ٕا� ا�نب بان½Íاف جنب وا¨� اÌ¿Xق@, ٕا�
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أمامه@/ با والصَّ له@, اòلف جهة بور والدَّ الشخص@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جنح@:

مال@/ لغة@: قعد باب من ُجنوحاً وجنح بفتحت�@, Nنَح ء ãÏ¿ال ٕا� َجنَح ـ مصبا
الطَّريق@: وِجنُح أقبَل@/ بفتحت�@: نح ÒN الليل وَجنَح واخت&طه@/ ظ&مه الليِل@: وِجنُح

/@j�ٕا ناح@: Ô�وا أجنحة@/ وا�مع إ�نسان@, من اليد ]Tلة الطائر@: وَجناح جانبه@/
مال كذا@: ٕا� جنح ويقال والعدوان@, اXيل ع� يدّل واحد أصل جنج@: ـ مقا
عن بذلکXيله يى Ø Ôd ,@j�ٕا ناح@: Ô�وا قّ�@/ الشِّ ã| FيلهX َجناح� ا�ناحان يى Ødو ٕاليه@/
وِجنح@, ُجنح الليل من للطائفة فيقال منه@, يشتّق Øj أ�صل هو وهذا ا¡ّق@, طريق
مائلة@/ ا Øu@�ٔ أ�ض&ُع :@ Ô²وا Ò�وا الطائر@/ Ë»ج من طائفة وهو ناح@, Ò�با ُشبّه @كأ@نّه

غ
ه@, وأجنَحه مثله@, واجتـنَح ُجنـوحاً@, وNنُُح Nـنَح مال@/ جَنح@: ـ صحا
الّصـدر ã�ي ا ØW وهو ال@ائب Iت ãRّال أ�ض&ع ـوا²@: Ò�وا ٕاقبـاله@/ اللّيل@: وُجنوح
وِجنُحه@: الليل وُجنُح يده@, الطائر وجناح ا�اLة@, الواحدة الظَّهر@, ã�ي ا ØW @كالضَّلوع

منه@/ طائفة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جانب@, أو عمل أو ء ãÏ¾ اXيل@والرغبة@ٕا� هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
مـال ء@: ãÏ¿ال ٕا� َجـنَح يقال واXوضوعات@, اXوارد باخت&ف Hتلف وخصوصيّاته
!ÇLٕا الرجل@: وَجنَح نزوله@/ قوس ٕا� ووصل ا�نقضاء ٕا� مال الليل@: َجنَح ٕاليه@/
وا�اLة@: واLنائه@/ قوسه من ومقدار ميله الليل@: وُجنُح ا�ستقامة@/ عن بدنه ومال
Ëºا أو كالسؤال أ�صل ã| مصدر ناح Ô�وا أ�ض&ع@/ وا²@: Ò�وا اXائل@, ã!نحXا لع الضِّ
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جنح ١٣٨

منه@/ Jصل ما أو وا�ستقامة@, العدل عن واXيل ]ع!ا�Lراف مصدر
ما ã| استعFله وغلب بان@, Ò�كا صفة أ�صل ã| كان أ@نّه فالظاهر ناح@: Ò�ا وأمّا
ء ãÏ¾عن أو ء ãÏ¾ ٕا� Zيل إ�نسان ٕاّن حيث لٕ&نسان@, اليد ]Tلة وهو الطائر@, Zيل به
وهو يريد@, ما ٕا� وحركته ورغبته وميله ٕارادته مظهر الطائر ã| وا�ناح باليد@, عمً&

الظاهر@/ ã| والرغبة اXيل مصداق
ا¡قيقة@, من هو بل ]جاز@, ليس إ�نسان يد ع� ناح Ò�ا فاط&ق هذا@: وع�
ناح@, Ò�ا مصاديق من يكون ØRح ناحّية@, Ò�ا مفهوم فيه ي&حظ مورد ã| استعمل ٕاذا

عنه@/ أو ء ãÏ¾ ٕا� ويرغب Zيل به ما أيى
اX&ئكة nعا ã| وا¡ركة اXيل Jصل به Dف ناح Ò�ا ٕاط&ق يكون أن يبعد و�
أ�لفـاظ وضع ã| ملحوظة 
غ اXصاديق خصوصيّات فٕاّن حقيقة@, أيضاً وأمثاGا@:

اللفظ@/ له يوضع الّذيى اXفهوم وتصّور
فيه@/ اXستودعة القّوة عن عبارة اX&ئكة nعا ã| ناح Ò�ا فيكون

/@١ . ٣٥ ـ أجِنَحة ã&ُأو @lًُرُس اlXئكة جاِعل
وظيفة ٕا� وZيلون خاّصاً عمً& يعملون مyا قّوة وبكّل متعّددة قوي Gا أيى
والقدرة@/ القّوة مصاديق من واليد ناح Ò�ا أّن *O@�و ٕالzم@, ا¤ّولة الوظائف معيّنة@من

/@٣٨ . ٦ ـ اَُمم ٕاّ/ Pنَاَحيه Ô3َيط طاِئٍر و/ أ/رِض ã| دابٍّة ِمن َوما
ناح Ò�فا ا�ناح�@, بواسطة منه يتحقّق ا Ø̂ ٕا والطَّ
ان الط
ان@, شأنه من الطائر

منه@/ اXتوقّع والعمل وا¡ركة اXيل يتحّصل به ما
/@ ٨٨ . ١٥ ـ للمؤِمن� َجناَحَک واخِفْض

/@٢١٥ . ٢٦ ـ اXؤمن� ِمَن اّتبعَک ن Ò ßX َجناَحَک واخِفْض
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١٣٩ جنح

/@٢٤ . ١٧ ـ ة Òa الرَّ ِمَن ّل الذُّ َجناَح FÔ ÒGواخِفْض

للقّوة ومصداق والعمل القدرة ومظهر وا¡ركة اXيل عاِمل هو ناح Ò�ا ٕاّن قلنا
قدرة منه ي@اءي � ØRح ووضِعها@, القّوة ٕا�ك«Ìتلک ٕاشارة يكون وخفضه الفّعالة@,
ذلک ويـؤكَّد wم@/ ويرفق معهم ويؤانس Gم يتواضع بل اXؤمن�@, مقابل ã| وتفّوق
فيتذلّل التذلّل عامل ا�ناح يكون حّد ٕا� Fمعه التواضع فينxيى بالنسبة@ٕا�الوالدين@,

للتذلّل@/ فّعالة قّوة جناحه فكأّن اXتذلّل@, معاملة Fمعه ويعامل FG ويتحّقر
لطائف@: الكرZة ا�~ية هذه ã|و

لة@/ ØFالع القدرة صولة Ì»وك للجناح اòفض ـ ١
للوالدين@/ ا¡كم ذلک ã|اختصاص ٕا� ٕاشارة ـ FG ـ كلمة hتقد ـ ٢

القـدرة جناح تبديل ٕا� ٕاشارة به@, وتوصيفـه الذّل ٕا� ـناح Ò�ا ٕاضافة ـ ٣
مبالغة@/ ã| مبالغة ففيه ثانياً@, ا�ناح خفضذلک Øj الذّل@, جناح ٕا� والعّزة والعظمة

اُخر@/ بعناوين � والعطوفة الرaة جهة من العمل ذلک يكون أن ـ ٤
/@FG ا� ويدعو Fحقّه ã| ا� يس@حم أن الرaة تلک ٕاظهار بعد Øj ـ ٥

/@٢٢ . ٢٠ ـ رج Ö ÒH ٕا&َجناِحَک َيدَك واضُمم
ٕاط&ق عند ٕاليه ف ÒÍ½نXا هو وهذا xIا@, وضع جناحک ٕا� يدك اسلک أيى
ٕاحداYا ØËÈو وا�ناح اليد bع ٕا� وٕاشارة لطف العمل هذا ã|و ٕا�ا�ناح اليد ØËÈ
هـذا من وقريب بيضـاء@/ Hرج Rح Ftقدر وخفض Fxصول Ì»وك أ�خري ٕا�

/@٣٢ . ٢٨ ـ َجناَحک ٕالَيَک واضُمم bلة@: اXع!
والعمل@/ ا¡ركة عن ليتوقف أيى

/@١٥٨ . ٢ ـ F ßw َف َيطَّوَّ أن عليِه ُجناَح lَف
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جند ١٤٠

/@١٩٨ . ٢ ـ َرّبكُم من lًَفض تبَتغوا ُجناحأن َعليكُم لَيَس

/@١٢٨ . ٤ ـ F Ôyبي ُيصِلحها َعلFzأن ُجناَح lَف
الدين@/ طريق عن ورغبة ا¡ّق عن ميً& أ�عFل هذه ليست أيى

ا¡ّق@/ عن وجناح Qاوز Uتلفة ãæت]عاFالكل هذه 
تفس أّن فظهر
الع&قة مع اXيل عن عبارة الرغبة أّن والرغبة@: وا�نح اXيل ب� الفرق وأمّا

مطلق@/ واXيل العمل@/ مع اXيل هو نوح Ô�وا وا¤ّبة@@/ الباطنيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جند

,@ ّ ُجـنديى الواحـد وُجنود@, أجناد وا�مع وأ�عوان@, أ�نصار ند@: Ô�ا ـ مصبا
/@ ّ وروميى ُروم مثل للوحدة فالياء

ونُّصاره@, أعوانـه أيى ُجنده هم يقال والن½Íة@, التجّمع ع� يدّل جند@: ـ مقا
وفِلسط�, واُ�رُدن, وِقنَّ«Ìين, ص, ßaو ِدمَشق, `سة: وهيى الشام, أجناد وأ�جناد:
فـهذا بيض@, حجارة فzا الغليظة أ�رض ـَند@: Ò�وا ُجند@/ هذه من واحد لكّل يقال

َلد@/ Ò�ا وأ�صل إ�بدال من أو الباب@, من يكون أن Tتمل
ّند@: Ò ÔV وُجنٌد أجناد@, وا�مع العسكر@, ند@: Ô�وا وأ�نصار@/ أ�عوان ند@: Ô�ا ـ لسا
ã|و نوَد@, Ô�ا َجنّد وف&ن حدة@/ ع� ُجند اòلق@: من صفة ع� صنف وكّل Vموع@,

ائتلف@/ مyا تَعارَف fا نَّدة Ò ÔV ُجنوٌد أ�رواُح ـ ا¡ديث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـرام عن الدفـاع بعنوان اXتشكّلة ا�معيّة هيى ـند@: Ô�ا مفهوم حقيقة أّن
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١٤١ جند

والتجنيد 
بالتدب ٕامّا والتحّزب التشكّل وذلک والتقـوية@, واXظاهرة والن½Íة شخص
اXوافقة@/ اXتابعة كا�معيّة ـ ّ القهريى بالتشكّل أو

غ
ه@/ أو ا¤ارب العسكر ]ع! وليسUصوصاً ã Ø�ك اXفهوم وهذا
أحجار فzا صلبة معيّنة Uصوصة قطعة كوuا فباعتبار الغليظة@: أ�رض وأمّا

Uصوص@/ برنا¶ Iت متشكّلة ا Øu@فكأ Uتلفة@, متصلّبة

/@٢٨ . ٣٦ ـ Êء Ú»ال ِمَن ُجنٍد ِمن َبعِده ِمن َع'قوِمه أنزلنا وما
مرامه@/ وتقوية حرZه عن للدفاع متشكّلة bعيّة أيى

/@١١ . ٣٨ ـ َمهزوٌم هنالَِک ما ُجند

السـالفة الظاXـة أ�حـزاب من وبقية مغلوبة مهزومة bعـيّة هـؤ�ء ٕاّن أيى
العذاب@/ من أصاwم ما فيصي}م

/@٤ . ٤٨ ـ ْرِض َوأ/َ Êواِت Ú»ال ُجنوُد وِ"
من اXوجودات من وطبقة منظّم ونوع متشكّلة bعيّة ّ أيى من فzا ما فِللّـِه أيى
سلطانه Iت ومقهورة أمره Iت مسّخرة الوجود nعوا مراتب قاطبة فٕاّن مرتبة@, ّ أيى

وٕارادته@/ ¡gه ومطيعة

/@٣١ . ٧٤ ـ هو ٕاّ/ ربّک ُجنوَد َيعلُم َوما

Øj وحgه@, وسلطنته ونفوذه قدرته تفصيل معرفة ع� متوقّف ذلک علم فٕاّن
وما وأ�رض Êوات Ø»ال Jتمله � ما وهذا ,@nالعـوا موجودات طبقات قاطبة معرفة
Tيط عن خارج هو ما ومنه نراه@, � ما ومنه نعرفـه@, � ما جنـوده من فٕاّن ,@Fzف
الغالبوَن@/ م Ô ÒG ُجنَدنا وٕاّن َتروها@, Òn نود ÔP وأيََّده َتروها@, Òn ُجنوداً وَأنزَل أفكارنا@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جنف ١٤٢

جنف@:

ن Ò Òf ـ وجاَر َعدَل ٕاذا َجنَف يقال واÒXيَل@, اÒXيْل وهو واحد أصل جنف@: ـ مقا
ٕاّ� ذلک يكون � ويقال مَيَل@, خلقه ã| كان ٕاذا أجنَُف ورجل ,@ َجَنفاً ُموٍص ِمن خاَف

مال@/ ٕاذا كذا عن انََف ÒQ ويقال وا�Lناء الطول ã|
Ò3غ ـ وقوله مثُلـه@/ وأجنَـَف@: ظَلَم@, َتِعـَب@, باب من َجنَـفاً@: َجِنف ـ مصبا

متعّمد@/ مBيل 
غ أيى ـ j/ُٕمتجاِنف
ã| مائل مðاور أجنُف ورجل كم@/ Ô¡ا ã| علينا وَجنَف الوصيّة ã|َجنَف ـ أسا

/@j/ٕ ُمتجاِنٍف Ò3َغ ـ عنه انَف ÒQو لكذا انَف ÒQو َجَنف@/ خلقه ã|و شّقيه@, أحد
خـر@/ ا�~ اعـتدال مـع واÇuضامه ِشـقّيه أحد دخول ور@: الزَّ ã| نَف Ò�ا ـ لسا
واòصومة ا¡كم ã| عليه مال وأجنَف@: َجنَفاً@, عليه وَجِنَف ْور@/ Ò�وا اXيل َنف@: Ò�وا

وغ
ها@/ والقول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن كان ٕاذا اXيل هو فzا: الواحد أ�صل أّن اXاّدة@, هذه استعFل موارد من
عبارة كان وا�نح أمره@, بيده من سلطة عن واXيَل اòروَج كان ْمع Ò�ا أّن Fك حّق@/

وعمل@/ حركة مع كان ٕاذا اXيل عن
/@١٨٢ . ٢ ـ فأصَلح ٕا\اً أو َجَنفاً ُموٍص ِمن خاَف ن Ò Òf

ٕايصائه جهة من ãÏ¼وXا عن ÑÏ¾نا وخوفه ا¡ّق@, عن والعدول اXيَل خاف أيى
التبديل@/ ã| جناح ف& منه@: خيف زمان ّ أيى ã| الوصّية@, وخصوصيّات

وقـوع خاف ٕاذا بالعلم اXتاخم اòوف صورة ã| جايز الوصيّة مواّد فتبديل
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١٤٣ جّن

اXقدار@/ بذلک أيى اòوف@, يرتفع Rح بيyم فأصلح ,@jٕا أو جنف

/@٤ . ٥ ـ j/ٕ ُمتجاِنٍف Ò3غ مَصٍة ÒU ã| اضطُرَّ ن Ò Òf
ارتكاب ]نظور والدم@] اXيتة عليكم [@حّرمت وا¡كم ا¡ق عن غ
مBيل أيى
يكون � أن أيى للمداومة@, وهو جانََف@, ع�قبول تدّل والصيغة ,@jبٕا والعمل عصيان

/@j�ٕبا العمل ã| للمداومة سبباً ذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّن@:

وأِدّلة@, َدليل مثل أِجّنة@, وا�مع أّمه@, بطن ã| دام ما له وصف ن� Ò�ا ـ مصبا
وا�اّن إ�نس@, خ&ف نّة ß�وا ّن ß�وا مَنفوٌس@, فهو ولد فٕاذا �ستتاره@, بذلک يى Ødقيل
بالبناء فُجنَّ ا� وأجنّه ا�نون@, ّنة@: ß�وا أيضاً@, البيضاء ا¡يّة وهو ّن@, ß�ا من الواحد
وا�Çمع النـخل@, ذات وقيل الشجرة@, ذات ا¡ديقة ـّنة@: Ò�وا نون@, ÒV فهو للمفعول@,
باب من عليه وَجّن اللّيل وأجنّـه القلب@, نان Ò�وا أيضاً@, وِجنان لفظها ع� َجنّات
اّن@/ ÒV وا�مع به@, Ø@يتس صاحبه ٔ�ّن ,@oXا Ì»بك ّن Ò ßVس Û@لل وقيل س@ه@, قتل:

ã| اXسلمون يَص
ٕاليه ما فا�نَّة ,@ Ø@والتَّس@ السَّ وهو واحد@, أصل جّن@: ـ مقا
بورقه الشجر ٔ�ّن ذاك وهو البستان@, نّة Ò�وا اليوم@/ عyم مستور ثواٌب وهو ا�~خرة@,
س Û@ال والِمَجّن@: القلب@/ نان@: Ò�وا اXقبور@/ ن�: Ò�وا أّمه@, بطن ã| الولد ن�: Ò�وا يَس@,
نّة Ô�وا به@, قوتِل ما &ح السِّ عبيدة@: أبو قال ُجّنة@/ فهو &ح السِّ من به استُ@ ما وكّل
وَسـ@ه سـواده الليل@: وَجنان العقل@, يغطّيى أ@نّه وذلک ا�نـون@, ّنة@: ß�وا به@/ ã5ما@اّت
وا Û Ôd وا�ّن ا�اّن@/ من بالواحد له تشبيه فهو ا�ان يسّمي الّذيى ا¡يّة فأمّا أ�شياء@/
َتروuم@/ / حيُث ِمن وَقبيلُه هو يَرا@كم ٕانّه ـ أع�الناس عن ون Ø@متس م Øu@�ٔ بذلک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جّن ١٤٤

والتحقيق@:

اXع! هذا و]ناسـبة واXواراة@, التغطية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
غ
Yا@/ أو ق) أو بطن ã| ويُواري يُغطَّي ما وهو ن�فعيٌل Ò�فا موارد@, ã|استعملت
نّة ß�وا آخر@/ ِس&ح أو ُترس من به يُغطّي ما أيى به ّن ÔN ]ع!ما كاللُّقمة فُعلة نّة Ô�وا
ã| ويسـتعمل والتغطية@, اXواراة من نوع ع� يدّل وهو لسة ß�كا للنوع مصدر ِفعلة
ع�حديقة يطلق للمّرة مصدر فَعلة نّة Ò�وا نون@/ Ô�ا وهو العقَل يُغطِّيى ضعف@واخت&ل

تغطيxا@/ ودامت واحدة مرتبة غّطيت قد ا Øu@فكأ اXلتّفة@, بأ�شجار مغطّاة
/@٧٦ . ٦ ـ َكوَكباً رأي الّليُل َعليه َجنَّ @ ØF َفلَ

عليه@/ نفسه الليل غطّي أو عليه@, وآثاره ظلمتَه الليُل َغطّي أيى

/@٣٢ . ٥٣ ـ ُأّمهاِتكُم ُبطوِن ã| أِجنَّة Ôrأن ٕاذ
البطون@/ ã| كنrمغطّاة أيى

/@١٦ . ٥٨ ـ ُجنّة م ÒuاZأ ذوا Ò ØH ٕا
وNعلونه ذلک@, ظّل ã| Tفوظ� يكونوا ØRح اللفظيى با¡لف أنف«Îم يُغطّون

ّنة@/ ßV
/@٢٥ . ٢٣ ـ ِجنَّة ِبه َرجٌل ٕاّ/ هَو@ ٕان

ومواراة@/ جنون نوع أيى

/@٢٥ . ٤٤ ـ وُعيون َجنّاٍت ِمن تركوا @كَم

/@٩١ . ١٧ ـ وِعَنب يل ÒKِمن َجنٌّة لََک تكون أو
/@٣٥ . ١٨ ـ لنفسِه nظا وهو َجنَّته َوَدَخَل
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١٤٥ جّن

/@١٦ . ٣٤ ـ ط Ò̀ اُ@كل ãçَجنَّت�ذَوا Pنَّتzم لناُهم َوَبدَّ
اÇXفهوم هذا و]ناسـبة اXلتّفة@, بأ�شجار Tيطها مغطّاة كانت حديقة فا�نّة
Õ3خ أذلَِک َخ3ُمستَقّراً@, َيومئٍذ نَّة Ò8ا أصحاُب اXتّق�@: اXؤمن� مَسا@كن ã| استعملت

عالية@/ َجنَّة ã| راِضية ِعيَشة ã| فهَو قون@, اXتَّ ُوِعَد ã� الَّ لِد Ôò ا َجنَُّة أم
@هذه@@الدنيا@اXاّدية@من@اُ�@كُل@والنِّعم@وا¥رات@والّلذائذ@@واXشxيات@, ã|@وليعلم@أّن@ما
متشاwة ,@وهيى رة@زماناً مرتبة@واXتأخِّ اXتقّدمة اُ�خرويّة النَِّعم عن مراتب@نازلة ã| @كلّها
وشيئيّة ولطافة@, خشونًة اXواّد ã| معها ا¢تلفة اXتفاوتة الصور@, ã| الدنيويّة النعم wذه

]اّدته@/ � بصورته ء ãÏ¿ال
اXتصّورة هيى ا Øu@�ٔ ,nالعا هذا ã|@وجودةXا ãæعاXا مقابلة ã|@موضوعة وأ�لفاظ
ألفـاظ ÇGا توضع فلم ا�~خرة nعا oومفاه اXوضوعات وأمّا أ�ذهان@, ã| اXعقولة
ãæعاXا والكلFت]رآتية أ�لفاظ هذه علzا تطلق نعم لنا@, مدركة 
غ ا Øu@�ٔ وكلFت@,

اXوجودة@/
الوضع وأّن ,@oفاهXا مطلق قبال ã| موضوعة أ�لفاظ أّن من قلنا ع�ما وأمّا

الش}ات@/ ã*فتنت الذاتّية@: من قريبة والد�لة ّ ٕاG×يى أمر
وغ
ها@/ النار@, اXاء@, العسل@, ,@éالل الyر@, ّنة@, Ò�ا الكلFت@: هذه ومن

كَعْرِض وَعْرÎÈا@@ وخ3مستَقّر@, لد@, Ôòا وجنّة عالية@, جنّة هيى ا�~خرة@: فجنّة
ِفردوس@, َجنّة َعدن, جنّة أ/uار, ا ßxI@ِمن Qريى ,@oالنّع وجنّة وات@وأ/ْرض, مى السَّ

اXأوي@/ َجنّات فلهم الّصا¡ات وعملوا آَمنوا الَّذين
تعا�@/ وتوفيقه بتأييده مورده ã| مyا كّل عن البحث ء وسيجيى

إ�نسان@/ بدن ã| ومُغَطًّي متوارياً القلب كون فباعتبار نان@: Ò�ا وأمّا
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أفراد مع مأنوس 
غ كان من أيى إ�نس@, مقابل ã| Uلوق فهو ّن@: ß�ا وأمّا
موّحدون عقول@, وَذوو مكلّفون وهم عyم@, ومغَطًّي أنظارهم عن ومتوارياً إ�نسان@,
ديى Òv َعَجباً قرآناً عنا ß Òd ٕانّا فقالوا ِليعـُبدون@, ٕاّ/ وإ/نَس ا8نَّ َخلقُت َوما وكافرون@,
وأ@نّا ذلَک@, دوَن وِمنّا الّصا¡وَن ِمنّا وأ@نّا أحداً@, برّبنا ¿Ìَك نُ ولَن به فآمنّا ٕا&الّرشد
وكـذلک وإ/نِس@, ّن ß8ا ِمن كث3اً Ò Ús8ه ذََرأنا وَلَقد القاسـطوَن@, وِمنّا سلموَن ÔX ا ِمنّا

/@١١٢ . ٦ ـ ّن ß8إ/نسوا Òَشياط� َعدّواً àØ ã�ن لكّل َجعلنا
ال@اب فٕاّن ال@اب@, إ�نسمن تكّون مبدأ أّن Fك النار, من ا�ّن تكّون ومبدأ
وإ�ضاءة@/ وا¡رارة@والنور التوقّد مyا يتفّرع النار أّن Fك ,@ أً Òaو وَصلصاً� طيناً يكون
هو والنور أ�جزاء@, ã| التحّرك شّدة من ا¡اصلة ا¡رارة جهة هيى النّار فٕاّن
ونـفوذ وجـريان ولطافة وٕاضاءة نور النار ã*ف ا¡رارة@, من ا¡اصلة ا�ضاءة جهة
بلطافxا النار fاّدة منه@/ يتفّرع وما ال@اب فهو ا¡رارة@والقّوة@: سكنت@تلک وٕاذا وقّوة@,
اÇXقتضية ال@اب مـاّدة ÇR&ف ومتوارية@, مغطّاة تكون ٔ�ن واXقتضية اXناسبة هيى

والكثافة@/ والغلظة وا¤جوبيّة وا¤دوديّة للسكون
/@٢٧ . ١٥ ـ موم السَّ نار ِمن قبُل ِمن َخلقناه وا8انَّ

/@١٥ . ٥٥ ـ نار ِمن مارٍج ِمن ا8انَّ َوَخَلَق
الواحد ع� ويطلق ومُغَطًّي متوارياً كان من وهو ا�نون@, من فاعل وا�اّن
فا�اّن ونوعه@, ا�اّن عموم ع� يطلق ّن ß�وا والعاقل@, كالناطق ّن@, ß�ا من ّ النوعيى

فقط@/ إ�نس مقابل ã| يستعمل وا�ّن وإ�نس@, إ�نسان مقابل ã| يستَعمل

َصلصاٍل إ/نسانِمن َخَلَق َخلقناه@, وا8انَّ َمسنوٍن ٍأ Ò Òaِمن إ/نساَن َخَلقنا َوَلَقد
/@ ا8انَّ َوَخَلَق @كالَفّخار

�جتناuم بذلک وا Ød nالعا من نوع ّن ß�ا سيده: ابن ا�اّن@, ولد ّن ß�وا ـ لسا
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َوَلَقد ـ نّة ß�ا وهم ِجنان@, وا�مع ُيَرون@, ف& الناس من استَجنّوا م Øu@�ٔو أ�بصار عن
:@ ã Ø! ß�وا العرب@/ من قوم عند اX&ئكة هم نّة ß�ا قالوا Íون@/ ÒÉ Ô¤ م Øu@أ نُّة ß8ا َعلمت

ّنة@/ ß�ا أو ا�ّن ٕا� منسوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ج�@:
مـا :@!Ò�وا /@ Ó!ع[ واجتَنيxا@: Ó!وَج َجنياً أجنzا ا¥َرة جنيُت جنا@: ـ صحا
حـ� فَعيل ع� Ø ã!َج و\ر ت!@, ÔN ما لكّل طّيبة@, Pناة أتانا يقال َجر@, الشَّ من تَ! ÔN
تفعله@/ n َذنباً عليک يّدعيى أن هو التجّرم@: مثل ã Ø!والتج جناية@, وَج!عليه /@ ã!ُج

تقول ع�ذلک@, مل ÔJ Øj شجرها@, من ا¥رة أخذ وهو واحد أصل ج!@: ـ مقا
جنيُت عليه: ا¤مول ومن لوقته@/ اُخذ أيى Ø ã!ج و\ر واجتنيxا@/ أجنzا@, ا¥رَة جنيُت

أجنzا@/ ناية ß�ا
!من ÔN ما :@Ï½Ò¡ا مثل ×!�وا ]عناه@, واجتنيxا أجنzا ا¥رَة َجنيُت ـ مصبا
وأجنت ,@! ÔN أن له حان النخُل Ò!وأج مثله@/ ع�فعيل Ø ã!Ò�وا غّضاً@, دام ما الشجر

به@/ يؤاَخُذ َذنباً أذنب ِجناية@: وَج!ع�قومِه َجناها@/ Eك أ�رض@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون ا ØW أو شجر من غ
ه أو ¥ر أ�خذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا¥رة@, باقتطاف تشبzاً واقتطافه@, وأخذه j�ٕا ا@كتساب فهو ا�ناية@: وأمّا منه@/ أ�خذ
كلمة من يسـتفاد ا�ناية وهو ا¢صوص j�ٕوا اXاّدة@, من يسـتفاد j�ٕا فارتكاب

مقّدرة@/ أو ظاهرة ـ ـ@@َع�
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الشـجرة من ا¥رة أخذ فٕاّن اXاّدة@, مفهوم من فيستفاد غّضاً@: ا¥ر كون وأمّا
ح�اقتطافها@/ ٕا� من½Íف

/@٢٥ . ١٩ ـ اً َجنيّ ُرَطباً َعلَيِک ُتساِقْط

حينه@/ من Ò ã!ُج قد أيى

/@٥٤ . ٥٥ ـ ا8نَّت�داٍن وَجنا استDق ِمن َبطائyا
:@ Ø ã!Ò�ا أو ا¥ر دون الكلمة wذه 
والتعب /@ أ�يديى تناله قريب Fyم! ÔN ما أيى
بعد يكون أن Zكن ا¥ر قرب فٕاّن التناول@, وقرب ا�جتناء Îºولة جهة ٕا� ٕاشارة

طريّاً@/ حينئٍذ يكون و� ا�جتناء من مّدة

أ�صـل ã| كان أو اXصدر و]ع! مصدر !Ò�ا ٕاّن نقول: أن حينئذ يبعد و�
ا�هة@/ هذه فيه لوحظ ٕاذا مبالغة@, Ø ã!£ا ع�ا¥ر يطلق Øj مصدراً

فيه@/ ملحوظ ا�جتناء فقيد حال ّ وع�أيى
ٕا� القطف ã|و ا�~خذ@, جهة ا�!ٕا� ã| النظر أّن ب�ا�!والقطف@: والفرق
داِنية وُقطوفهم تعا�@: قوله ã| ا�مع بصيغة أçالقطف قد هذا وع� اXأخوذ@, جهة

ا8نَّت�@/ وَجنا R&ف@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جهد@:

وقـيل والطاقة@, الوسع غ
هم@: ã| وبالفتح ا¡ـجاز ã| ØËÉبال هد Ô�ا ـ مصبا
مصدر وهو والغاية@, الyاية :@
غ � بالفتح هد Ò�وا اXشّقة@/ واXفتوح الطاقة@, اXضموم
وجهده الطلب@/ ã| غايتـه بلغ ØRح طلب ٕاذا نفع@: باب من َجهداً أ�مر ã| جهد من
جهاداً@, ا� سـبيل ã| وجاَهد الب&ء@/ جهد ومنه اXشّقة@, منه بلغ ٕاذا واXرض@: أ�مر
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uايته@/ ٕا� ويَصَل هوَده ÒV ليبلَغ طلبه ã| وطاقَته ُوسَعه بذَل أ�مر@: ã| َد Òxواج
ãÏ»نف َجهدُت يقال ُيقاربـه@, ما عليه مـل ÔJ j اXشـّقة@, أصله جهـد@: ـ مقا
ٕاّن ويقال ُجهَدهم@/ ٕاّ/ دون ÒN / َوالَّذيَن تعا�@: ا� قال الطاقة@, هد@: Ô�وا وأجهدُت@,
الباَب يُقارُب ا ØWو وَنَصب@/ ]Òشقّة ٕاّ� ذلک يَكاد و� ُزبُده@, اُخرج الّذيى Ôéالل ا£هود
,@
الكث الشديد بأ�@كل عليه aَل ٕاذا الطعاَم هُد ÒN وف&ن لبة@/ الصُّ أ�رض وهيى هاد Ò�ا

ال¿Îوان@/ وا�اِهد@:
ُجهدهم ٕاّ� دوَن ÒN � والَّذين ـ وقرٔي الطاقة@, هد@: Ô�وا هد Ò�ا جهد@: ـ صحا

ã| َجهَدك اجَهد ـ قولک من بالفتح هد Ò�وا الطاقة@, ØËÉبال هد Ô�ا الفّراء@: قال وَجهَدهم@/
دابّته َجهَد يقال اXشّقة@, ْهد@: Ò�وا ُجهَدك@/ اجَهد يقال و� غايتک أبلغ أيى أ�مر@, هذا
فـيه جدَّ أيى كذا ã| الرجُل وَجهد طاقxا@, فوق 
الّسـ ã| علzا َل Òa ٕاذا وأجهدها
اشxيَته@, الطعاَم@: وَجهدُت كلَّه@, ُزبَده أخرجَت ٕاذا هوٌد@: ÒV فهو Òéالل وَجهدُت وباَلغ@/
نِكَد :@Ì»بالك م ÔÎ¿عي وَجِهد اXشقّة, ِمن Vهوٌد فهو الرجُل وُجِهَد Îوان@/ Ú¿ال وا�اِهُد@:

واشتّد@/

واّلذين ـ@@ لٕ&نسان هد Ô�ا وقيل الُوسع@/ هد@: Ô�وا اXشّقة@/ بالفتح@: ا�هد ـ مفر
واجxدوا َحلفوا أيى أZاuم@, جهَد باِ" وأقَسموا تعا�@: وقال ُجهَدهم@/ ٕاّ/ دوَن ß ÒN @/
الطاقة ببذل النفس أخذ وا�جxاد@: ُوسعهم@/ ã| ما أبلغ ع� به يأتوا أن ا¡لف ã|

بالفكر@/ أتعبتُه وأجهدته@: رأييى جهدت يقال اXشّقة@, وIّمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ينxيى أن ٕا� البليغ والسعيى الطاقة بذل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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وسعه@/ غاية ويبلغ اXمكنة الyاية
ã| ٕامّا مyا وكّل بالفكـر@, أو وأ�عضاء بالبدن أو باXال ٕامّا ا�جـxاد ٕاّن Øj

شخصّية@/ وأغراض دنيويّة طرق ã| أو تعا� ا� سبيل
والرغبة@/ بالطوع ا�هد هو وا�جxاد هد@, Ò�ا ٕادامة هيى فا£اهدة

Çم ß ßGبأمـوا ا£Çاهديَن ا" ل فضَّ َسـبيله@, ã| وِجهاٍد اِ"@, َسـبيل ã| اِهدوَن ÔN
وأنُفسكم@/ بأموالكُم وجاِهدوا م@, ßÎ ß»وأنُف

طـاقxم ويـبذلون العـدّو@, Nاهدون أيى Tـذوف@, أ�فعال هذه ã| واXفعول
وأنف«Îم@/ بأمواGم ع�أ�عداء أشّداء فهم عدّوهم@, مقابل ã| ووسعهم

/@١٥ . ٣١ ـ ãè َك ßÌ¿ تُ جاَهداكع'أن وٕان
/@ ãè ت¿Ìك أن ع� ويُتعباك مقابلک ã| Fوسعه يبذ� أيى

وجاِهدهم َعلzم واغُلظ Òنافق� ÔX وا الكُّفاَر جاِهد Ø ã�الن ا Ûv@أ يا ـ@ اXع!@ وwذا
Wكنة@/ وسيلة ّ بأيى أيى ـ كب3اً ِجهاداً@@ به

/@١٠٩ . ٦ ـ م ßuاZأ َجهَد باِ" وأقَسموا
ا¨�@/ ã| وجّدهم سعzم ]نxي أيى

/@٧٩ . ٩ ـ ُجهَدهم ٕاّ/ دوَن ß ÒN / والَّذيَن
أيى ـ الغَسـل من كالغُسل هد@, Ò�ا من مصدر Ëºا ØËÉبال ا�هـد أّن والظاهر
تعا�@/ ا� ã| اجxادهم من حصل ما ٕاّ� وعي¿Îم أعGFم من ينفع و� عندهم �@يب5
أو الغاية أو الyاية أو اXشقّة أو الطاقة أو بالوسع اXاّدة هذه 
تفس أّن فظهر

ا¡قيقة@/ عن وخروج باللوازم 
تفس غ
ها@: أو ا�شxاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جهر@:

بنفسـه ويعّدي أظهرته@/ وأجهرته@: ظهر@/ بفتحت�@: َهر ÒN ء ãÏ¿ال َجَهر ـ مصبا
وامرأة الشمس@, ã| Í½يُب � أجهر@: ورجل به@/ وجهرت جهرته فيقال وبالباء@, أيضاً
وِجهاراً: بالعداوة@Vاهرة /@وجاَهَر @ عياناً َجهرة@أيى َتِعَب@/@ورأيته َجهراء@,@والفعل@من@باب
فوعل@/ وزنه معروف وهر@: Ò�وا /@
َجه فهو َجهارة ØËÉبال الصوت وَجُهَر أظهرها@/

بالك&م يقال@َجهرُت وكشفه@وعلّوه@, ء ãÏ¿ال ٕاع&ُن وهو أصل@واحد جهر: ـ مقا
ã| كان ٕاذا َء ãÏ¿ال جهرُت الباب هذا ومن عاليِه@/ أيى َجه
الصوت ورجل به@, أعلنُت

/@ ÓDعظ عينک
يقال واء@, والرُّ اòلق عظم وهيى هارة Ò�ا من فَعول َجهور ـ ٣٤٦ ا�شتقاقص
/@ ØÌ»ال ضدَّ هُر Ò�وا عال@/ الصوت@أيى 
جه ورجل عينک@/ ã| عظُم الرجَل@ٕاذا اجxرُت
الشمس@/ ã| Í½يُب � الّذيى وأ�جهر ال@اب@/ من فzا ما أخرجت البiٕاذا رُت Òxواج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمر ّ أيى ã| ãالعا� Ùالب� والظهور ا�عت&ن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
واXقال@/ الك&م ã| استعGFا Eوأ@ك @كان@,

ã| تـفريط فاòفـوت الكامل@, واòفض السكون أيى اòفوت مقابل ã| فهيى
ا�عتدال@/ عن وخروج ٕافراط ا�هر أّن Fك الصوت

/@١١٠ . ١٧ ـ lًَسبي ذلک Òَب� وابتِغ wا اِفْت ÔH َو/ بَصlتَک َهر ÒQ َو/
/@١٠ . ١٣ ـ ِبه َجَهر َوَمن الَقول ÚÌ Òºَمنأ ِمنكُم َسواء
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/@٧ . ٢٠ ـ Pوأخ ÚÌ»ال َيعلَُم فٕانَّه بالقول هر ÒQ وٕان
ّ مyيى اXع! wذا فا�هر ,@ ØÌ»وال واòفاء اòفات مقابل ã| ٕافراط جهة فا�هر

الكرZة@: ا�~ية ã| به ح ØÍ¼و والقول@, الص&ة ã| عنه

/@٢٠٥ . ٧ ـ القوِل ِمَن هِر Ò8ا ودون وخيفًة عاً ØÍÉت نفِسک ã|ربّک واذ@كر
/@٢ . ٤٩ ـ لبعٍض َبعِضكم كَجهر بالقول لَُه َهُروا ÒQ َو/

/@ ٨ . ٧١ ـ ِجهاراً م Ô Ôtدعو ã Øæ ٕا Ú Ôj
عـ� تدّل وماّدته الفعـل@, ٕادامة ع� وتدّل ا£اهرة من مصـدر ِفعال فَصيغة
لكّل Øيتب� ØRح وبا�هر مداومة كانت لقومه نوح من فالدعوة إ�ظهار@, ã| إ�فراط

أحد@/
/@٥٥ . ٢ ـ َجهرةً اَ" نََري Ø�ح

للمّرة@/ فَعلة صيغة
/@ Ó!ومع لفظاً التناسب من واGجر وا�هد ب�ا�هر Dف ما *O@�و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جهز@:

البيـت@, متاع وهو ا�هاز Lو وي ÔJو يُعتـقد ء ãÏ¾ وهو واحـد أصل ـ@ مقا
سفره@/ جهاز تكّلفت ف&ناً@: وجّهزت

ã| السبعة قرأ وبه اXسافة@, قطع ã| ٕاليه Jتاج وما اُهبّتُه السفر َجهاز ـ مصبا
واÇXّيت العـروس وِجهاز قليـلة@, لغة Ì»والك هازهم@, ÒP ـزهم َجهَّ ØFفل تعا�: قوله
هيّأت أيضاً@: بالتثقيل اXسافر وجّهزت بالتثقيل@, Fأهله جّهزYا يقال أيضاً@/ باللغت�

فاعل@/ Ëºٕا Ì»بالك فا£هِّز جهازه@/ له
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١٥٣ جهل

[ÇØمَت وقد قتـلَه أÌºعَت ٕاذا ا�ـر´ ع� أجهزُت أ�صمعيى جهز@: ـ صحا
ٔ�مر وQّهزت ّد@/ الشَّ Ìºيع كاَن َجهñٕاذا وفرٌس ر´@/ Ò�ع�ا أجزُت يَقْل و� عليه@,

له@/ tيّأت أيى @كذا

جهاز وكذلک ٕاليه@, Jتاجان ما وِجهازYا@: واXّيت العروس َجهاز جهز@: ـ لسا
قـتَله@/ أثبَت وأجَهَز@: ر´ Ò�ا ع� وَجَهز فتجّهز@/ جّهزه وقد ,@Ì»ويك يفتح اXسافر@,
َهز ÔVوموت ÍÈب@/ أيى ع�ٕاdه أجاز يقال ا Ø̂ ٕا عليه أجاز يقال و� ِسيده@: ابن قال

Ìºيع@/ أيى ñوجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويُـقّدم به ويرتبط أمر لوجود يلزم ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
العـروس وجـهاز مسـافراً@, كونه جهة من اXسافر كََجهاز أ�مر@, ذلک يتحقّق ØRح

أ�مر@/ مقّدمات من عروساً كونه ليتحقّق

عـ� جـّهزت وأمّـا أمره@/ ولوازم مقصده مقـّدمات هيّأَت ٕاذا جّهـزته يقال
معه يكون من واXتجّهز@: ñه Ò�وا أمره@/ Ørي ØRح عليه ãÏ»نف جّهزت fعناه ا�ر´@:

ٔ�مر@/ يxيّأ ومن هاز Ò�ا
/@٦٩ . ١٢ ـ قايَة السِّ َجَعَل هازهم ÒP زهم َجهَّ ØFَفل

من Gم ما وأ@كمل Gم@, ãRّال باللوازم حركxم ولوازم سفرهم مقّدمات هيّأ أيى
ا�هاز@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جهل@:

الطمأنينة@/ وخ&ف اòفّة وا�~خر العلم@/ خ&ف أحدYا أص&ن@, جهل@: ـ مقا
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جهل ١٥٤

قـوGم :@ ãæوالثا هل@/ ÒV wا َعلَم � ãRّال للمفازة ويقال العلـم@/ نقيض ا�هل فأ�ّول@:
حّر@كتـه ٕاذا الغُصَن@: Ố الر اسـتجَهَلت ويقال َهل@, ßV ا�مـر wا ـّرك ÔJ ãRّال للخشبة

ع�ا�هل@/ Jملک الّذيى أ�مر والَمجَهلة@: فاضطرب@,

أري اهَل@: ÒQو وَجهالة@, َجهً& ف&ن َجِهَل وقد العلم@, خ&ف ا�هل@: ـ صحا
تنسبه أن والتجهيل: أيضاً@/ واستخفّه جاهً& عّده واستجَهله: به@/ وليس ذلک نفسه من

ا�هل@/ ٕا�
بـالشک ك* اXثل@: ã|و علمته@/ خ&ف وَجهالة@: َجهً& ء ãÏ¿ال َجهلُت ـ مصبا
وجهول@/ جاهل فهو أضاعه@/ ا¡ّق@: وجهل وأخطأ@/ سفه غ
ه@: ع� وَجِهل َجهً&@/

ا�هل@/ ٕا� نسبته بالتثقيل@: وجّهلته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالنسبة ٕامّا العلم وفقدان العلم@, Oالف ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ٕامّا مyا وكّل شخصّية@, ٕا�تكاليف بالنسبة أو ظاهرّية@, علوم أو ّية@, ×G�ٕا ٕا�اXعارف

/@ Ø ãuجز أو ,@ ã Ø�ك موضوع ã|
َجـِهل يقال@: واXوارد@: الصيغ باختـ&ف Hتلف ا�هالة مفهوم وخصوصيّات
جاهََل قبول اُريد مورد ã|و جاهََل@, فيقال@: ا�هل ٕا�ٕادامة إ�شارة أريد وٕاذا َجهالًة,

استجهل@/ فيقال@: الطلب أريد وٕاذا Qاهَل@/ فيقال@:


فتفس الطمأنينة@, واليق�ي&زمان العلم أّن Fك ا�ضطراب@, ي&زم ا�هل @ٕاّن Øj
وأ�ثر@/ بال&زم 
تفس وا�ضطراب با¡ركة ا�هل

/@٦٣ . ٢٥ ـ َسlماً قالوا ا8اِهلوَن م Ò{خاط وٕاذا
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١٥٥ جهل

]قامهم@/ ا�اهلون أيى
/@١٩٩ . ٧ ـ ا8اِهل� بالُعرفوأعِرضعن وأُمر

الُعرف@/ �@يعرفون الّذين أيى

/@٧٢ . ٣٣ ـ َجهوً/ َظلوماً كاَن ٕانّه إ/نساُن لها Ò Òaو
وقلنا والطمأنينة@, أ�مانة ¡مل مستعّداً وبكونه ]قامه وجاهً& لنفسه ظاXاً أيى
ظلم@لنفسه@حيث¼Íف أشّد وهذا الطمأنينة@, خ&ف ا�ضطراب@وهو ي&زم ا�هل ٕاّن

أ�من@/ راجع وأ�من@, ٕا�الطمأنينة الوصول عن وُحرم مقامه عن نفسه
/@١٧ . ٤ ـ هالة ÒP وَء السُّ َيعملون ِللَّذيَن َع'اِ" التَّوبُة ا Ú̂ ٕا

وتوّجه بعلم العمل@السئِّي R&ف العفو, يوجب موّجه@وقصور عذر ا�هالة فٕاّن
يتوب أن ٕاّ� ٕاليه@, ا� يتوب ØRح اعـتذار معه يب5 و� ,@ ّ عمديى وعصيان 
تقص فٕانّه

توب@/ ـ فل
اجع ـ وكرمه ومنّه بفضله
/@١٥٤ . ٣ ـ ا8اِهليّة ظنَّ ا¡قِّ Ò3َغ باِ" َيُظّنوَن

معارف عن وTروماً جاهً& إ�نسان كون وهيى ا�اهليّة عن ÑÏ¾النا الظّن أيى
تعا�@/ ا�

/@٣٣ . ٣٣ ـ اُ/و& ا8اهليِّة َج ÛDت جَن ÚDَت َو/
مة@, اÇXتقدِّ السـابقة ]ع! واُ�و� إ�سـ&م@, قبل ãRّال السـابقة ا�اهليّـة أيى
القرون بال fا اُ/و&, ا Òt3س َسُنعيُدها : ã| Fك غ
وجيه@/ يقابل@الثانية@: ]ا وتفس
ها

ُحفاُ/و&@/ الصُّ ã| ما َبيِّنُة تأtم Ònأَو اُ/و&@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جهم ١٥٦

جهم@:

أيى الوجه@, َجهُم رجل يقال والطَّ&قة@, البشاشة خ&ف ع� يدّل جهم@: ـ مقا
َجهمُت ويقال ُربعه@, ٕا� أّوله ب� ما وهيى وُجهمته@, الليل َجهمة ذلک ومن @كرvه@,
اXاء@, أراق الّذيى حاب السَّ هام@: Ò�ا الباب ومن بوجهه@/ استقبلتَه ٕاذا الرجَل@: وQهَّمت

له@/ ف ÒÌ¿يُست ف& يقّل خ
ه أّن وذلک
كلحَت ٕاذا وQّهمته@, الرجَل َجهمُت كا¬@الوجه@/ أيى َجهم@الوجه@, رجل ـ صحا

الوجه@/ ÒÌ ßºبا صار ٕاذا ُجهومة ØËÉبال َجُهم وقد وجهه@/ ã|
بتشديد ØãÏºFòبا ملحق وهو عباده@, ا� بwا يُعذِّ ãRّال النار أÊºء من :@ Øsوجه
معّرب@/ ØãÏºفار هو ويقال: والتأنيث@, للمعرفة ين½Íف< �B ري ÔN و� الثالث@, ا¡رف

القعر@/ بعيدة نام@: ِجهِّ وَر@كيّة

اòلقة@/ ضيّق اللحم 
كث غليظ َجهٌم@: وجه ـ أسا
َجهم@, كثيف وكّل , ÓFَجه أ�سد يى Ød وبه الوجه@, الغليظ هم: Ò�وا ـ ÓFا�شتقاق@٨٦ Özوَجـ ة ßYوجا ÓDوُجَه ÓFَجه العرب ت Ød وقد له@, أغلظَت ٕاذا الرجَل Qّهمُت ومنه

َرعشن@/ ã| Fك زائدة@, النون وكذا الياء وَجْهمنا@,
حـبيب@: بـن يونس قال قو�ن@, Øsجه ã| : أ�نباريى ابن قال ـ ١٠٧ اXعّرب
َري ÔQ � أعجميّة وهيى ا�~خرة@, ã| ا� يُعّذبwا ãRّال ٕاËºللنار Øsالنحويّ�جهEوأ@ك
ُرؤبـة@: عن وُحكيى والتعريف@/ للتأنيث َر ÔN nو Ø ãèعر ٕانّه وقيل@: والعجمة@/ للتعريف

القعر@/ بعيدة أيى ِجّهنام@, َر@كيّة

القدس من ا�نوب ã| واٍد ـ Gehenne ـ ِجهنه ـ للساميى أ�ع&م قاموس

www.attaweel.com



١٥٧ جهم

مقاَم ٕاÌºائيل ã!ب عند الواديى تلک وكانت ٔ�صنامهم@, قرباناً فzا يَذMون ال¿Ìيف@,
ويعتقدون جان�وقاتل�@, أفراد وأبدان ا¡يوانات جيف ٕالzا يدفعون ونفرة@, دهشٍة
ـ اللفظ@/ هذا من معّربة Øsجه وكلمة ,@ الواديى تلک ã| بون والعاص�يُعذَّ الطاغ� أّن

ترxbا@/ ملّخص هذا

بـن حـدوَد وكانت ,@oاورشل ُجنوب ã| واٍد َهّنوم@: ـ@ مقّدس كتاب قاموس
كانت وØXا النجسة@, أ�شياء وسائر أ�موات ِعظام ٕالzا يدفعون Øj فzا@, يام�وvودا
Tّل وا Ø Òd Øj َهّنوم@, أرَض ã!يع Øsجه Ëºبا فسّموها الكثافات ٕ�حراق الواديى تلک

ترxbا@/ ملخّص هذا /@ Øsجه Ëºبا والعذاب العقاب
العـ)يى اللـفظ مـن مشـتقّة كلمة وهيى :@ Øsجه ـ@ إ�سـ&مية اXعارف دائرة
ٕا� القراب� فzا م تُقدَّ اXقّدس بيت من بالقرب وادياً وكان َهّنوم@, واديى أو جيحنّون

العقوق@/ أيّام ã|مرلک

/@oجح سقر@, ,@ Øsجه @= Bجzنوم<@ ـ قع

ماّدة وب� بيyا التناسـب من سبق ما ٕا� مضافاً الكلمة هذه اشـتقاق فظهر
ع)ّية@/ ماّدة من جهم@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فـيه يُعّذب الّذيى للمكان ÓÊºٕا صارت فيه@, مزيٍد Ø ã~&ث صيغة Øsجه كلمة أّن
ـ يقال وال½Íف@, إ�جراء عن Zنعان والعلميّة والتأنيث والظاXون@, ا� وأعداء الكفّاُر

ا@/ Òuَيصلو Ò Úsَجَه
ضّيقة@/ غليظة شديدة أهلها ٕا� وبالنسبة وكريه@, Ìºبا وجه Gا فهذه

/@ Ó!ومع لفظاً ـ وجهن وجحن@, جحم@, ـ من قريبة اXاّدة وهذه
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جوب ١٥٨

اÇXع! وهذا وُكلوح@, وكراهة ومضيقة غلظة فيه Tيط ع� تدّل Øsجه ٕاّن Øj
وترك الدنيّة الدنيا Gذه عمل من سلوك ومنxي ا�@, ذ@كر أعرضعن مس
من نتيجة
وهيى الراضية@, والعيشة والنعمة والرaة والبشاشة الط&قة دار هيى ãRّال ا�~خرة nعا

وأ�رض@/ ال«Êء كعرض عرÎÈا ãRّال ا�نّة
وَنُسـوُق Ìون@, Ò¿Ç ÔJ Ò Úsَجَه ٕا& َكَفـروا والَّذيَن ,@ Ô Úsَجَه َمأواُهم Øj قليٌل َمـتاٌع

َمآباً@/ @ Òللطّاغ� ِمرصاداً@ كاَنت Ò Úsَجَه ٕانَّ ِورداً@, Ò Úsٕا&َجَه Òا£رم�
ع� تدّل اXشّددة النون وزيادة ا�ّنة@/ مفهوم مقابل ã| Øsجه مفهوم أّن فظهر

ال}س]ع!التبخ@@/ من wنسة ã| Fك والكلوح@, الغلظة شّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوب@:

أو نعم@, Lو تقريره يتضّمن قد القَول وجواب معروف@, الكتاب جواب ـ مصبا
ٕاجـابة@, وأجابه طلب@, بعد ٕاّ� جواباً يسّمي و� وجوابات@, أجوبة وا�مع ٕابطاله@/
قَـبلَه دعـاءه: ا� وأجاب فأطاع@, ء ãÏ¾ ٕا� دعاه ٕاذا له@: واستجاَب قوَله@, وأجاَب

انكشف@/ السحاب@: واSاب قطعها@/ َجوباً@: Nوwا أ�رَض وجاَب

فأنا َجوباً@, أ�رَض ُجبُت يقال ء@, ãÏ¿ال خرق وهو واحد@, أصل جوب@: ـ مقا
والِمجوب: @أ�رض/ ã|@رق Òòكا ٔ�@نّه الباب من وهو كالغائط, ْوبة Ò�وا جائٌب@وَجّواٌب/
فأجابه كلّمه يقال الك&م@, مراجعة وهو ـ آخر وأصل صف@/ ÔO أيى ابwا ÔN حديدة

ا�واب@/ وا£ابة@: Vاَوبة@, Qاوبا وقد جواباً@,

]TÇلة ا�Çابة Ëº�ٕوا إ�جابة@, واXصدر سؤاله@, عن وأجاب أجابه ـ صحا
ا� استجاب يقال ]ع!@, وا�ستجابة وإ�جابة جابة@, فأساء عاً Òd أساء يقال الطاعة@,

www.attaweel.com



١٥٩ جوب

ا�واب@/ أيى Ì»بالك يبة ß�ا َسن Ò Ò¡ انّه ويقول التحاور@, والتجاوب@: وا£اوبة دعاءه@,
وُب ÒN وجاَب َجيبه@/ قّورَت ٕاذا وأجيبُه أجوبُه القميَص ُجبت للقميصتقول يب Ò�وا

ا@/ Òxقطع ٕاذا ا Ôxواجتب ا Ô{وأجي أجوwا الب&د وُجبُت وقَطَع@, خَرَق َجوباً@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو اXاّدة ã| 
تأث ٕامّا وهو والنفوذ@, اòرق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الب&َد وجاَب َخرقها@/ أيى القميَص وجاَب نق}ا@/ أيى الصخرَة جاَب فيقال@: اXع!@, ã|
ك&م رّد عن عبارة وا�ابة واب Ò�وا فzا@/ ونفذ الب&د خرق فكأ@نّه س
اً@, قطَعها أيى
عقده@/ وJّل الصعب مشكله وOرق قلبه ã| وينفذ الطرف ã| يؤّثر بعمل اXقابلة أو
اXورد@/ هذا ã| يستعمل أن و�زم اXفهوم@, هذا هيى مع!ا�واب فحقيقة

والصيغة@, مع!اGيئة ٕاليه مضافاً اXفهوم هذا مyا ف
اد اXزيدة@: مشتقّاtا وأمّا
ومقبـوً�@/ مُنِتجاً وعمله مؤّثراً وك&مه نافذاً دعاءه جعل أيى دعـوتَه أجاب فيقال@:
وا£اوبة مطلوبه@/ حصول وأراد ونفوذه تأث
ه طلَب أيى دعاَءه ا� استجاَب ويقال@:

وب@/ Ò�ا من استمرار
/@٩ . ٨٩ ـ بالواد خَر الصَّ جاُبوا الَّذيَن وَد Ò\َو

ونفذوا@/ خرقوا أيى

/@٢٤ . ٢٩ ـ اقُتلوه قالوا أن ٕاّ/ قوِمِه َجواَب كاَن ا@ Òf
/@٥٦ . ٢٧ ـ لوط آل أخِرجوا قالوا أن ٕاّ/ قوِمِه َجواَب كاَن ا@ Òf

ك&مه مشكل حّل ã| ويؤّثر فيه وينفذ قوله ويقابل Ø ã�الن دعوة Oرق ما أيى
ويبطله@/
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جود ١٦٠

ا@, Ôgَدعـوت اُجيبت َقد يٌب@, ÔV قريٌب ,@ ْضـطَرَّ ÔX ا يُب ÔN أمَّن اXرَسـل�@, Ôrأَجب
اِ"@/ داِعيىَ أجيُبوا@

اXرسل� دعوة rجعل أيى مؤّثراً@, خارقاً نافذاً جائباً جعله ]ع! إ�جابة من
قريب وهو متجهًة@, مقبولة مؤثّرة اXضطر دعوة Nعل ومَن وقّويتموها@, مؤثّرة نافذة

وهكذا@/ ـ دعاه من دعوة يقبل

مده@, ÒM فتسَتجيبوَن َلُكم@, أسـَتِجْب م@, Øwلَِر اسـَتجابوا م@, Øwَر م Ô ÒG فاسَتجاَب
َله@/ اسُتجيَب م@, ÔG /@َيسَتجيبوَن

ا�ستجابة@/ من @كلّها

وا�ستجابة وا�جابة ا�واب اسـتعمل Øj اXاّدة@, هذه ã| الواحد أ�صل فظهر
اXراد@/ وحصول القبول وهو اXفهوم ذلک من ا¡اصل ã|

اXاّدة فٕاّن وغ
Yا@: وا¡صول القبول كلمة دون اXاّدة wذه 
التعب لطف وأمّا
واXعلول@, العلّة ترّتب بنحو الطبيعيى ا�ريان وIقّق اXبدأ من أ�مر ع�ٕاص&ح تدّل
ع�النظم اXع!أدّل وهذا القبول@, Jصل ØRح Fxوتقوي FقّقهIو
والتأث النفوذ وهو

أ�مر@/ استحكام ã| وأقوي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جود@:

Øب� جواد رجل يقال العطاء@, وكEة ء ãÏ¿بال التسّمح وهو واحد@, أصل ـ مقا
الغزير@/ اXطر وا�ود@: ا�ود@,

جـائد@, فهو َجوداً@ َطر ÒXا وجاَد ِجـياد@, وا�مع فعيل ع� جيّد ء ãÏ¾ ـ صحا
َجبل :@ ّ وِديى Ô�وا َجواد@/ فهو ]اله الرجُل وجاَد وَصحب@/ صاِحب مثل َجود وا�مع
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١٦١ جود

واسـتَوت أ�عمش@: وقرأ الّس&م@, عليه نوح سفينة عليه استوت ا�ـزيرة@, بأرض
للتخفيف@/ جايز وذلک الياء بٕارسال ّ وديى Ô�ع�ا

ب�اXوصل جبل Ëºا هو قيل ,@ ّ واستَوتع'ا8وديى تعا� قال جود@: ـ مفر
ا�ود@/ ٕا� منسوب أ�صل ã| وهو وا�زيرة@,

وقيل@: بآمد@/ جبل هو الزّجاج@: وقال َجبَل@/ وقيل@: موضع@/ :@ ّ وديى Ô�وا ـ لسا
والّس&م@/ الصلوة وعليه ع�نبيّنا نوح سفينة عليه استوت با�زيرة جبل

ال¿Îر ã|الفُلک واستقّر اXياه نقصت و`س�يَوماً ِمئٍة وبعد ـ ٣ . ٨ التكوين
نقصاً تنقُص اXياه وكانت أراراط جبال ع� ال¿Îر من Ì¿ع السابع اليوم ã| السابع

ا�بال@/ رؤوس ظهرت ال¿Îر أّول ã| Ì¾العا ã|و Ì¾العا ال¿Îر ٕا� متوالياً
أن أ�رض ا� أمر Øj أ¾Îر@, أ�رض`سة bيع غرق وقد ـ ٢٣ . ١ اXروج
ابن جزيرة ماسور بب&د ّ ا�وديى ع� السفينة واستوت تقلع@, أن وال«Êَء اXاء@, تبتلع
رأس عـ� السفينة خروج وموضع فراسخ@, \انية ِدجلة وب� وبينه ,@ ã�وصXا عمر
وحام سام وهم الث&ثة أو�ده ومعه السفينة من نوح ونزل الغاية هذه ٕا� ا�بل هذا
هـنالک فابتنوا ا�بل هذا سفح ٕا� وصاروا امرأة@, وأربعون رجً& وأربعون ويافث

اثنت�وث&ث�وث&\ائة@/ سنة وهو هذا وقتنا ٕا� ٕاdها وهو \ان�@, وها Ød مدينة

الواقعة بايزيد@, بلدة @أطراف ã| :@Ararat آرارات ترbته@: ما أ�ع&م@, قاموس

ã| اXذكورة وهيى طاغ@, آغريى بال@كّيـة@: Gا ويقال وتركيا@: وروسـيا ٕايران ب� Dف
,@ ّ ا�وديى علzا يطلق إ�س&مية الكتب ã|و فzا@, نوح سـفينة توقّف بعنوان التوراة

م@@/ ٤٠٠٠ ٕا� والثانية م@@, ٥٤٠٠ ٕا� يبلغ أّوGا ارتفاعان وGا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جود ١٦٢

تقريبيّة خريطة
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١٦٣ جود

والتحقيق@:

ما@كو ب� الواقعة ال@كّيـة@, ãÏÈأرا من ã}Ì¿ال ال¿Êل ã| واقعة ا�بل هذه أّن
العAنيّة< Bمن ِايغِدير وبلدُة Bالروسيّة< من وٕايروان العAنيّة< Bمن وبايزيد ٕايران< Bمن

مyا@/ ال¿Êل جهة ã| واقعة

ال@كيّة ãÏÈأرا من وِدجلة@, الفرات ب� Dف اXمتدة القطعة فهيى ا�زيرة@: وأمّا
ã�Ê¿ال Ë»الق ع� تطلق وا�زيرة الyرين@, ب� ما بب&د وتعرف والعراق@, والسوريّة

عمر@/ ابن جزيرة ب&دها ومن مyا@, Ø ãèالغر
ووان وبايزيد أِرÍÈوم مدuا ومن أرمينيا@, و�ية ã| واقعة آرارات جبل ٕاّن Øj
أرÍÈوم@/ من قريبًة الو�ية هذه جبال من Hرج ا Ø̂ ٕا وُفرات ِدجلة ومياه والعزيز@,

أعلم@/ وا� ا�زيرة@, قطعة ã| واقعة ّ جوديى جبل ٕاّن يقال: وقد

قريبة جبال ٕا� و[تّد كث
ة@, متفّرعاtا آرارات جبل بأن بيyا ا�مع وZكن
معّينة@: ع�التعي�وتشخيصنقطة ّ ا�وديى وIديد وأطرافها@, ب�الyرين جبال من

وا¡كومات@/ الدول باخت&ف Hتلف خ� اXؤرِّ واصط&حات ك&مهم@, ã| يرد n
/@٤٥ . ١١ ـ ّ وديى Ô8 واستََوتع'ا أ/مُر ÒãÏ ßÉ وُق اXاُء وغيَض

ب�اXوصل Dف ãÏÈأرا ã| الواقع فهو ا�بل@: اXراد كان ٕان ّ ا�وديى أّن ٕا�فالظاهر مسـتنداً آرارات Pبل القول كان وٕان أ�قوال@, ب� ا�امع وهو آرارات@, وجبل
التوراة@/

وهو ,@ ã*الوص مفهومـه ٕا� ٕاشارة ّ ا�وديى بكلمة 
التعـب يكون أن و�@يبعد
Qريى للFء وUزناً وصلباً مرتفعاً بكونه يتحقّق ا�بل ã| والتكّرم والتسّمح@, التكّرم
ا¡يوان@, وتعيّش لسك!إ�نسان وتناسب ل&خÍÉار سفحه منه وتستعّد أ�uار منه
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جور ١٦٤

فيه@/ السفينة لتوقّف ãÏÉقتXا هو اXع! وهذا
اXوارد@/ وأنسب اXصاديق أحسن من وا�ها وما ا�زيرة وجبال

/@٣١ . ٣٥ ـ ياُد ß8 ا الصاِفناُت ØãÏ¿بالَع َعلَيه ُعِرَض ٕاذ

سـ
ه ã| Ìºيعاً كان ٕاذا@ َجّيد@, أو َجـواد فرس يقال جـّيد@, أو جـواد bع
صفاته@/ ã| ومتكّرماً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جور@:

الباب ومن َجوراً@/ جاَر يقال الطريق@, عن اÒXيل وهو واحد أصل جور@: ـ مقا
بـدل oـ�ا كأّن إ�بدال باب من هذا يكون أن وZكن ¼Íعـه@/ أيى فجّوره طعنه

الكاف@/

وا�Çار@: مال@/ الطريق@: عن وجار ظلم@, َجوراً@: وُر ÒN حgه ã| جاَر ـ مصبا
Ëº�ٕوا قاتَل@, باب من وِجواراً اَورة ÔV وجاَوره ج
ان@/ وا�مع السك!@, ã| ا£اور
وا�ار@: Oاف@, ا ØW يؤمنه أيى غ
ه@, 
N الّذيى وا�ار السكن@/ ã| �صقه ٕاذا@ وار@: Ô�ا
والّزوج@, ,@Í¼والنا ا¡Çليـف@, وا�ـار@: أ�مان@, يطلـب الّذيى وهو أيضاً 
اXسـتج
للـفظ استكراهاً جارة Gا قيل ة@, ØÍ ÚÉال وا�ارة@: ا�ارة@, أيضاً فzا ويقال والّزوجة@,

ة@/ ØÍÉال
ا¡كم@, ã| عليه وجار الطريق عن جار يقال القصد@, عن اXيل ْور@: Ò�ا ـ صحا
وِجواراً Vاورة جاورته يقال اورك@, ÔN الّذيى وا�ار@: ور@/ Ò�ٕا�ا نسبه Qويراً@: وجّوره
فأجاره ف&ن من واستجاره /@ Ó!ع[ واجتَوروا@: القوُم وQاَوَر أفصح@, Ì»والك وُجواراً

/@nظا يظلمه أن من أجرته الّذيى وا�ار@: أنقذه@/ العذاب@: من ا� وأجاره منه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



١٦٥ جور

والتحقيق@:

عن اXيل هو ا�نب أّن Fك ء@, ãÏ¾ ٕا� اXيل هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والظلم@, يى والتعدِّ إ�عراض ]Çع! فتكون ع�@: أو عن Mرف استعملت وٕاذا ء@, ãÏ¾

عليه@/ أو عنه جار يقال

أّن ٕاّ� منه@, السك! قرب واختـيار ء ãÏ¾ ٕا� اXيل باعتـبار وا£اِور@: وا�ار
]قتÏÉصيغxا@/ وا�وار@, اXيل ع�استدامة تدّل ا£اورة

للتخفيف@, ألفاً واوه قلبت عب@, كالصَّ صفة أو مصدر@, ٕامّا أ�صل ã| ا�ار وصيغة
القول@/ ã| @كالقال

¡Çفظه ٕاليه والسوق نفسـه ٕا� ا�ذب أيى إ�مالة@, ]عـ! فهو أجاَره@: وأمّا
ا£Çاورة@/ قـبول والتجاور@: ذلک@/ طلب وا�ستجارة@: لوائه@/ Iت وجعله وحراسته

ٕاليه@/ والرغبة اXيل اختيار وا�جتوار@:
وأمثاله@/ ع�الزوج ا�ار يطلق ء ãÏ¾ ٕا� مع!اXيل وباعتبار

حّق فله Ó!مع والبعيد السكن ã|القريب اXائل أيى ـ ٣٥ . ٤ ُنبـ Ô8 ا وا8ار@
حقّان@/ فله :èالقر ذيى ا�ار وأمّا ا�وار@,

/@ ٨٨ . ٢٣ ـ َعلَيه اُر ÔN/َو Ô3 ÔN وُهَو ء ãÏ Ò¾ ُكلِّ َمَلكوُت بَيِده َمن ُقل
ٕاليه@/ يسوقه أن ٔ�حد Zكن و� رaته ٕا�ظّل ُيريده من يسوق أيى

/@٦ . ٩ ـ ا" كlََم َيسَمَع Ø�َح فأِجره اسَتجارَك Òك� ßÌ¿ÔXا ِمَن َوٕانأحٌد
wداك وvتديى منک@, ليستفيد جوارك ٕا� فقّربه قربک وأراد ميلک طلَب أيى

البعثة@/ الغرضمن هو وذلک ا�@, ك&م ويسمع
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جوز ١٦٦

اللطف ويظهر وإ�نقاذ@, إ�غاثة وكلمة اXاّدة هذه ب� الفرق اXع!يظهر وwذا
/@
التعب مقام ã| الكلمة هذه انتخاب ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوز@:

خـلّفته وأجزُته@: فيه@/ وÌºت سلكته َجوازاً@: أجوزه اXوضَع ُجزُت ـ صحا
وQاوزته@: ٕا�غ
ه ء ãÏ¿ال وجاوزت السلوك@/ وا�جتياز@: أنفذته@/ وأجزته@: وقطعته@/
له وQّوز ذلک@/ له سّوغ له@: وأجاز له وجّوز عفا@/ عنه@: ا� وQاوز جزته@/ أيى ]ع!@,
واÒXسلک@/ الطريق از@: Ò£وا با£از@/ ك&مه ã| تكلّم ك&مه@: ã| وQّوز خّفف@/ ص&ته@: ã|
وأجازه@: قطعه@/ وأجازه@: فيه@/ سار وجوازاً@: َجوزاً Nوزه اXكاَن جاز ـ مصبا
جـائزاً جـعلته العقَد@: وأجزت الصّحة@, ع� ÏÉوم نفد وغ
ه@: العقد وجاز أنفذه@/

/@@ نافذاً

الوسط@: فأمّا ء@/ ãÏ¿ال وسط وا�~خر ء ãÏ¿ال قطع أحدYا أص&ن@, جوز@: ـ مقا
قـوم قال Sم@/ وزاء@: Ò�وا وسطها@/ يبيّض الشاة وزاء@: Ò�وا وسطه@/ ء@: ãÏ¾ كّل فَجوز
ã| ãRّال الث&ثة للكوا@كب قوم وقال وسطها@, أيى ال«Êء َجوز تع@ض ا Øu@�ٔ wا يت Ød
وقـطعته@, خـلّفته وأجـزته@: فـيه@/ Ìت ßº اXوضع@: ُجزت خر@: ا�~ وأ�صل وسطها@/

وا¡رث@/ اXاشية من اXال يُسقاه الّذيى اXاء واز@: Ò�وا أنفذته@/ وأجزته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معيّنة نقطة عن اXرور وهو اòاّص العبور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وجـّوزه وأجـازه عنه@/ وع) سـلک أيى اXوضَع جاز يقال ٕالzا@, يتوّجه حّساسـة
ٕا� نسب ٕاذا وأ�ّول اXوضع@, عن أو اXوضَع عابراً جعله أيى مفعـول� ٕا� متعّدي�
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١٦٧ جوس

الوقوع@, وجهة ٕا� النظر كان ٕاذا ãæوالثا بالفاعل@, الفعل قيام ٕا� النظر وكان الفاعل
له@/ أ�مر وجّوز كذا@, عمل ã| الرجَل أجاز يقال

أّن Fك Qاوَز@, يقال قبوله مـورد ã|و وز@, Ò�ا ٕادامة مورد ã| فهو جاوَز@: وأمّا
والرغبة@/ الطوع ã| وا�جتياز التجويز@/ قبول ã| التجّوز

فـهيى عyا@, Ò(يُع ãRّال اXعيّنة النقطة تلک ٕا� بالنظر فهو الوسط@: مفهوم وأمّا
النـقطة@, تـلک عن العبور ي&زم ا�وز ومفهوم والعبور@, اXرور وسط ã| دا_اً واقعة

مس
ه@/ ã| يقطعها فالعابر

ا�وز@/ لوازم من فكلّها والتخفيف@: والتسويغ التخليف وأمّا

/@٦٢ . ١٨ ـ ِلَفتاه قاَل جاَوزا ØF َفلَ
البحرين@/ Vمع عن العبور أداما أيى

/@١٣٨ . ٧ ـ البَْحَر ٕاÌºائيل ã6 ببَ َوجاَوزنا
للتعدية@/ الباء

/@١٦ . ٤٦ ـ سيِّئاtم َعن َوَنتجاَوُز
ã| اللـطف *ÇO ف& ـ جاوزوها ٕاذا السـيّئات عن Vاوزtم قبول hند أيى

الصيغ@/ wذه 
التعاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوس@:

ما فطلبوا Hّللوها أيى ـ يار الدِّ ِخlَل جاُسوا ـ قولک مصدر وس Ò�ا ـ صحا
الطََّوفان َوسان@: Ò�وا ا�جتياس@/ وكذلک يَطل}ا@, أيى أ�خباَر الرجُل Nوُس Fك فzا

بالليل@/
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جوس ١٦٨

يـار الدِّ ِخ&ل جاسـوا يقال ء@, ãÏ¿ال Hـلّل وهو واحـد أصل جوس@: ـ مقا
له@/ وُجوساً له ُجوعاً يقال للجوع إتباع ٔ�@نّه أصً&@, فليس وس@: Ô�ا وأمّا وسوَن@/ ÒN
]ع! وحاسوا@: وجاسوا د@/ َتردَّ وَجَوساناً@: َجوساً جاَس مصدر وس Ò�ا ـ لسا
يدوسه@/ ء ãÏ¾ كّل وس ÒN@َجّواس ورجل وس@, كالدَّ وس Ò�وا يذَهبون@وNيئون@/ واحد
كّل عبيد@: أبو باستقصاء@/ ء ãÏ¿ال طلب وس@: Ò�وا يتخطّاهم@/ أيى الناس وس ÒN وجاء

وُحسَته@/ ُجستَه فقد وَوِطئتَه خالطته موضع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هـو ا�ـّس أّن Fك عمً&@, التجّسـس هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
تدّل ا�ّس ã| اللفظ وبساطة والتضعيف وس@, Ò¡وا ّس Ò¡ا ونظ
Yا فكراً@, التجّسس
والطلب التحقيق زيادة ع� يدّل بالواو اXكّرر ا¡رف تبديل Øj اXع!@, بساطة ع�

عمً&@/

والتـخطّيى والتخلّل وا�ستقصاء الطلب لوازمه ومن أ�صل@, هو اXع! وهذا
وغ
ها@/ وا¢الطة

مـقابل ã| للجائع@, ا¡اصل وال@ّدد ا�ضطراب ]ناسبة للُجوع@: اتباعها وأمّا
الباب@/ هذا من والطََّوفان السا@كن@/ Øطم�Xا بَع الشِّ

ِخlَل فجاُسوا َشـديٍد بأٍس ã&اُو لنا ِعباداً َعَليكُم َبعثنا Fzاُول وعُد جاَء فٕاذا
/@٥ . ١٧ ـ يار الّدِ

وقتلهم@/ لطل}م البيوت وتفّحصوا الديار خ&ل عمً& فتجّسسوا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٦٩ جوف جوع@,

جوع@:

وَعة@/ ÒVو اَعٍة ÒV عام ويقال@: َبع@, الشِّ ضّد واحدة كلمة جوع@: ـ مقا

Qويعاً عه وَجوَّ وَجوعة@, ,@ ØËÉبال وع Ô�ا Ëº�ٕوا َجوعاً@, الرجُل جاع ـ مصبا
وأجاعه@ٕاجاعة@:@منعه@الطعام@وال¿Ìاب@,@فالرجل@جائع@وَجوعان,@وامرأة@جائعة@وَجوعي,

ع@/ وُجوَّ ِجياع وقوم

اÇXّرة وعة Ò�وا اعة@, ÒVو َجْوعاً وُع ÒN جاَع وقد َبع@, الشِّ نقيض وع Ô�ا ـ صحا
ا�وَع@/ تعّمد ع@: وQوَّ يَتبَْعک@/ كلبَک أِجْع اXثل@: ã|و عه@/ وجوَّ وأجاَعه الواحدة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما ]عـ! وهو مصدر@, Ëºا كالغُسل ØËÉبال وا�وع الشبع@, مقابل ã| اXاّدة أّن
مصدراً@/ بالفتح وع Ò�ا من يتحّصل

/@١٥٥ . ٢ ـ وع Ô8وا وف Òòا ِمن ٍء ãÏ¿ب وَلَنبلَُونَّكُم
/@١١٢ . ١٦ ـ واòوف وع Ô8ا لباَس ا" فأذاَقها

/@٧ . ٨٨ ـ ُجوع ِمن ã6يُغ و/ ُيسِمُن /
/@٦ . ١٠٦ ـ ُجوع ِمن أطَعَمُهم

َبع@/ الشِّ قبال ã| مؤXة حالة وع Ô�فا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوف@:

Ëº�ٕوا أجـوف@, فهو َتِعَب@, باب من مصدر وهو اòـ&ء@, ا�ÇÒوف@: ـ مصبا
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جّو ١٧٠

والفراغ@, الشغل يقبل Dف استعمل Øj أصله هذا أجواف@, وا�مع الواو, ْوف@بسكون Ò�ا
َجوفاً@/ له جعلت Qويفاً@: فته وجوَّ وداخلها@, لباطyا الدار َجوف فقيل

إ�نسـان@, َجوف هذا يقال@: ء@, ãÏ Ú¿ال َجوف وهيى واحدة كلمة جوف@: ـ مقا
واسـعة َجوفاء@: وِقدر ـوف@, Ò�ا ٕا� وصلت ٕاذا جائفـة وطعـنة ء@, ãÏ¾ كّل وجوف

وف@/ Ò�ا
وأ�جـوفان بَطـنه@, إ�نسان وَجوف أ�رض@/ من Øطم�Xا ـوف@: Ò�ا ـ صحا

اتّسَع@/ واستجَوف@: ُء ãÏ¿ال واستجاَف wا@/ وُجفته الطعنُة أجفته والفرج@/ البطن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:


غ أو حيواناً الباطن ã| الواقع اò&ء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
معقوً�@/ أو Tسوساً ذلک@,

/@٦ . ٣٣ ـ َجوِفه ã| ßَقلَب� ِمن لرُجل اُ" َجَعَل ما
التعيّش مركز Ø ãæÊ»�ا القلب أّن Fوك إ�نسان@, باطن ã| Ø ãæالروحا القلب يراد
كذلک@, Ø ãæإ�نسا للنفس أيضاً Ø ãæالروحا فالقلب البدن@: أمر جريان ã|@الصحيح والنظم

/@ Øمع� وبرنا¶ واحد ع�نظم جريان وله ÓFّمنظ يكون أن من ف&بّد
أن من أعّم وهو الظاهر@, مقابل ã| الباطن فٕاّن الباطن@: دون با�وف 
والتعب

نفسه@/ ã| ظاهر 
غ أو جوفاً يكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّو@:
وا�مع أ�ودية@, من اتّسع ما أيضاً وا�ّو وأ�رض@, ما@ب�ال«Êء ّو@: Ò�ا ـ مصبا
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١٧١ جّو

واء@/ ß�ا
ما وهو ال«Êء َجّو فا�ّو جوانبه@, من ء ãÏ¾ ع� Jتويى واحد ء ãÏ¾ جّو@: ـ مقا
fهموز@/ الصدر وهو ؤُجؤ Ô�ا وأمّا هذا@/ من البيت وجّو بأقطاره@, ع�أ�رض حذا
ّوة@: Ô�وا رَقعَته@/ ٕاذا Qوية قاء السِّ َجّويُت يقال قاء@, السِّ ã| قعة الرُّ ّوة@: Ô�ا ـ صحا
مرة كالسُّ لون وهيى ّوة Ô¡ا مثل وا�ّوة النُّقرة@/ ّوة@: Ô�وا ِغَلظ@/ فzا أ�رض من القطعة

وأ�رض@/ ب�ال«Êء ما ّو@: Ò�وا أ�ودية@/ من الواسع واء@: ß�وا ا¡ديد@/ وصداء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال«Êء جّو يقال ء@, ãÏ¾ ٕا� اÇXضاف ا¤دود الفضاء هو Ø ã5ا¡قي معناه ا�وَّ أّن
وغ
ها@/ البيت وجّو الواديى وجّو

ء@/ ãÏ¾ ٕا� مضاف متّسع Tيط عن عبارة الفضاء أو وُّ Ò�فا
]ناسـبة الكلمة فلعّل به@, يُفَعل وما اXفعول ]ع! كاللُّقمة ُفعلة@: ع� ّوة Ô�وا
أ�رض من قطعة وع� السـقاء@, فضاء لسعة ا¡افظة قعة الرُّ ع� تطلق اGيئة هذه
اُخر@/ ãæمعا وهكذا مyبطة@, أرض وهيى ع�النُّقرة وكذلک للفضاء@, ا£اورة لبة الصُّ

/@٧٩ . ١٦ ـ Êِء Ú»ال @ َجوِّ ã| ُمَسّخراٍت ß Ö3 الطَّ ٕا& يََروا Ònأَو
ا�ّو@/ ã|طائرات كوuّن مع تعا� أمره مسّخراتIت ن Øu@أ أيى

عبارة وا�ّو التوسعة, جهة فيه ي&حظ الفضاء فٕاّن الفضاء: دون والتعب
با�ّو
التوسعة@/ قيد ¡اظ دون من اXتّسع ا¤يط نفس عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ء جيى ١٧٢

ء@: جيى

ãæجاَء ويقال يئاً@/ ÒV ء Nيى جاء يقال ,@Fyبي غ
قياس من كلمتان جيأ@: ـ مقا
اÇXاء ÇVتمع َئة@: ß�وا جاء@, مصدر يئة Ò�وا فغلبته@, ء ا£يى بكEة ã!غالب أيى فِجئـته

والتثقيل@/ Ì»بالك جيئة هيى ويقال وغ
ه@, ا¡صن ãحوا�
وبالباء@, بنفسه أيضاً متعّدياً ويستعمل /@ÍÉح يئاً@: ÒV ء يى ÒN زيد جاء ـ مصبا
أحÍÉته به@ٕاذا وجئت أتيت@ٕاليه@, ٕاذا ,@ زيداً وجئُت فعلته@, ٕاذا حسناً@: شيئاً ِجئت فيقال
أمـر وجاء نزل@/ الغيـث@: وجاء ٕاليه@/ ذهبت مع! ع� ٕاليه جئـُت يقال وقد معک@,

عندهم@/ من أيى القوم ومن البلد من وجئت بلغ@/ السلطان

أ@نّه ٕاّ� الواحدة اXّرة بناء من وهو َجيئًة@, ء Nيى جاء إ�تيان@, ء@: يى Ò£ا ـ صحا
ٔ�ّن شاّذ ء يى Ò£وا ع�ِفعَلة@/ وإ�Ëºا�يئَة aة@/ والرَّ جعة الرَّ مثل اXصدر موضع وضع
مَفِعل ع� فجاءت حروف منه شّذت وقد الع�@, بفتح مَفَعل يَفِعل فَِعَل من اXصدر
أ�أتـه كذا@: ٕا� وأجأتُه به@/ جئُت أيى وأجأتُه /@
واÒXص واXكيل يض Ò¤وا ء يى Ò£كا@

ٕاليه@/ واضطررته

وإ�تيان ب«Îولة@, ء Vيى إ�تيان ٔ�ّن أعّم@, ء يى Ò£ا لكّن كإ�تيان ء يى Ò£وا ـ مفر
با¡صول@, اعتباراً يقال ء وا£يى ا¡صـول@, منه يكن n وٕان القصـد باعتبار يقال قد

وبأمره@/ بذاته يئه ÒV يكون وXا ,@ ãæعاXوا أ�عيان ã| جاء ويقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو العقول ذويى ã| غالباً يستعمل ء ا£يى أّن وإ�تيان@: ء يى Ò£ب�ا آخر فرق أ@نّه
استعFله فيه الغالب فٕاّن إ�تيان R&ف وهذا باختيار@, عyم ويصدر ٕالzم ينسب ما
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١٧٣ ء جيى

النسبة@/ ã*ن بلحاظ أو 
التحق جهة من ٕامّا كذلک@, يفرض ما أو العقول غ
ذويى ã|
وا�ختيار@: العقول ٕا�ذويى النسبة ã*ف

/@ Ô3البَش جاء أن ,@Ïºمو جاَء فرعوَن@, َحَرةُ السَّ وجاَء َسَنة@, Ò¡ با جاَء َمن
مTلxم@/ Gا تTيً& واختيار بقصد عyم يصدر Dوف

ا"@/ ِعند من كتاٌب جاَءُهم َموعظة@, جاَءتكُم َقد ,@ ã Øèَر َوعُد جاَء أمُرنا@, جاَء
الواقع@: ã| ٕالzم منسوباً يكون Dوف

ا ØX @كر @بالذِّ كَفروا أجـُلها@, جاَء اXوت@, َسـكرةُ جاءت الّصـاّخُة@, جاَءت فٕاذا
جاَءهم@/

إ�تيان@: وأمّا

أتـاُهم ,@ Ôاليـق� أتـانا Ø�ح ْصـم@, Òò ا نبأُ أتاَك َهل ,@Ïºمو حديُث أتاَك َوَهل
العذاب@/

العقول@: غ
ذويى مTلة تTيله أو النسبة ã*ن باعتبار وأمّا
َبص3اً@/ يأِت العذاُب@, وأتاُهم ,@lًلَي أمرنا أتاها بنياuم@, فأçاُ"

ء ا£يى فٕاّن اXوضوعات@, باخت&ف وخصوصيّاته مفهومه Oتلف ء ا£يى ٕاّن Øj
زمان@: أو مكان ã| يتحقّق أن �بّد اXاديّات ã|

جاء@/ ذا@ ٕا اِ" أجَل ٕاّن حُر@, السِّ به Ôrِجئ ما َمكان@, ُكلِّ ِمن وُج ÒXا جاَءُهم
ّ اXعنويى وا�تّصال التوّجه عن عبارة fجيئها والروحانيّات@: اXعنويّات ã| وأمّا

وإ�حاطة@: اللطف وcول وا�رتباط
/@ ã Ùèَر َوعُد جاَء فٕاذا أمُرنا@, جاَء ØFفل ا"@, ÔÍ½ نَ جاَء ٕاذا َربُّک@, وجاَء

Ø ãæزما وهو ٕاليه أمر نسبة فيه �@يتصّور واXكان@: الزمان عن خارج هو ما فٕاّن
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جيب ١٧٤

مصداق@/ لكّل شامل ã Ø�ك مفهوم ٕارادة من ف&@بّد ,@ Ø ãæمكا أو
/@٢٢ . ٨٩ ـ َصّفاً َصّفاً لَُک ÒXوا َربَُّک َوجاَء

وbاله@/ ج&له ظهر أيى

/@٢٣ . ٨٩ ـ Ò Úsَه Ò ßP َيومئٍذ َء وِجيى
,@nالعا وتلک Øsجه Rصوصيّات يناسـب أن �@بّد nالعـا تلک ã| Øsجه ء Vيى
/@٩١ . ٢٦ ـ للغاِويَن Ôoح Ò8َزتا وبُرِّ :@ ã| Fك ,@ Øsجه ٔ�هل وال)وز الظهور ومفهومه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جيب@:

القميص@, َجيب يُب Ò�فا إ�بدال@/ باب من يكون أن Nوز أصل جيب@: ـ مقا
أصله ع�أّن يدل وهذا َجيباً@, له جعلت وَجّيبُته@: َجيَبه@, قّورت القميَص@: ِجبُت يقال

خرقت@/ ]ع! وهو واو@,
وجابه وجيوب@, أجياب وا�مع النحر@, ع� ينفتح ما القميص@: َجيُب ـ مصبا

جيباً@/ له َجعَل وَجيَّبه@: َجيَبه@/ قّور Nوبه@:
جوب@/ ماّدة راجع

/@١٢ . ٢٧ ـ رْج ÒHَجيبک ã| َيَدَك َوَأْدِخْل
والعبودّية@, العجز ٕاظهار ٕا� ٕاشارة يب Ò�ا ã| وٕادخاGا يب Ò�ا ع� اليد وضع
القـلب ã| والبياض النورانيّة وُيثمر اليد@, مظهرها ãRّال القدرة رؤية عن وإ�ن½Íاف
عن ا�ن½Íاف ٕا� ٕاشارة ليكون القلب@: ع� ا¨! اليد وضع أيضاً ويناسب واليد@,

القلب@/ خلوص ٕا� والتوّجه الظاهر@,
/@٣١ . ٢٤ ـ ع'ُجيوwّن ُمرهنَّ ÔR بَن ßÍÉولي
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١٧٥ جيد

ٕا� مربوطة ا¡جاب آيات من bلة كّل أّن وليعلم ُمر@, Ôòبا ُجيوwّن ليس@ن
باFòر@/ وا�يب يد ß�وا الرأس س@ ٕا� مربوطة ا�ملة فهذه ,@ Ø@التس من جهة

اشتقاقاً@/ يب Ò�وا ب�ا�وب أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جيد@:

يد@/ ß�ا طول َيد@: Ò�وا وأجياد@/ ِجيد يقال@: العنق@, وهو واحد أصل جيد@: ـ مقا
يد@/ ß�ا الطويلة وا�يداء@:

وأaال@/ ل ßa مثل أجياد@, وا�مع العنق@, يد@: ß�ا ـ مصبا
/@٥ . ١١١ ـ َمَسد ِمن َحْبٌل ِجيِدها@ ã|

عنقها@/ ã| أيى

وهو العنق من القّدام ã| ٕاط&قه يد ß�ا فٕاّن والرقبة@: العنق دون يد ß�با 
والتعب
العنق هيى والرقبة أعّم@, أو اòلف جهة وهو يقابله ما والعنق وا�يب@, الصدر فوق ما

الشخصّية@/ باعتبار

ومنه ا¡اء@, حرف ويتلوه ,@o�ا حرف ã| العّ&م اXلک بتأييد الك&م آخر هذا
ذيى من السلخ بتار± منه الفراغ ووقع ومع�@/ موفِّق 
خ ٕانّه ونَستع� نَستمّد تعا�

/@ ه ١٣٩٥ سنة من ا¡رام القعدة
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفا¡اء

حبب@:

]ع� ا�ستحباب ويكون مثله@, واستحببتُه ّب ÔT فهو ء ãÏ¿ال أحببُت ـ مصبا
غ�مستعمل@/ لكنّه ØËÉبال والقياس@أُحبُّه من@بابÍÈب@, وَحَببُته@أِحبُّه ا�ستحسان@/
فهو منه@, Ëºا ّب ß¡وا قاتَل@, باب من ِحباباً وحابَبته لغة@/ تعب باب من أَحبُّه وَحببْتُه
وكان أحبّاء@, اXذّكر وbع َحبائب@, وbعها َحبيبة@, واُ�ن� ,@ وِحبٌّ وَحبيٌب بوٌب ÒT
والطبيب اòليل ã| Fك اXثل�@, �جBع استكره ولكن فاء ÒÌ Ô¾ bع Nمع أن القياس
وأ�@كFم@, السنبل ã| يكون ا ØW وغ�ها اËºجنسللحنطة ّب@: Ò¡وا فعيل@مضاَعفاً@/ من
ّب@: ß¡وا وِحـباب@/ َحبّات وQمع َحبّة الواحدة وُفلوس@, فَلس مثل حبوب وا�مع

ِحّبة@/ الواحدة الرياح�@, بزور مثل يُقتات � ما بزر
الرجل يى Ød َحببُته@: قال من لغة ã|و وأحببُته@, الرجَل َحببُت ـ ٣٨ ا�شتقاق
من ÍÈب باب@: Ô¡وا َحـبابة@/ واحده غار@, الصِّ اXـوج Ì Û»تك اXاء@: وَحباب بوباً@/ ÒT
بذر ّبة@: ß¡وا يَ#ح@/ فلم بأ�رض لَِصق ٕاذا ٕاحباباً@: ّب ÔJ البع� أحبَّ ويقال ا¡يّات@/

الُعشب@/

ء ãÏ¿ال من بّة Ò¡ا وا̀�خر والثَّـبات@/ الّلزوم أحدها ثbثة@, أصول حّب@: ـ مقا
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فأمّا والشع�@/ نطة ß¡ا من معروف ّب Ò¡ا فأ�ّول@: /@ÍÒ½الِق وصف والثالث ّب@, Ò¡ا ذيى
ومنه \رتـه@, ويقال ُسـويداؤه@, القلب@: َحبّة الباب هذا ومن الرياح�@/ ور Ô'ف ّب ß¡ا
ٕاذا أحبّه من واشـتقاقه والَمحبّة@, ّب Ô¡فا اللزوم@: وأمّا أ�سـنان@/ تنّضد وهو َبب@: Ò¡ا
نـعت وأمّا قام@/ ٕاذا البعـ� أحبَّ مكانه@, فيلزم Ì ß» ÒJ الّذيى البعـ� والُمِحّب@: لزمه@,

القص�@/ الرجل بحاب@: Ò¡فا :@ÍÒ½الِق
النفّاخات@, اXاء@: من باب Ò¡وا ّب@/ Ò¡با تشبzاً أ�سنان@, تنّضد َبب@: Ò¡وا ـ ]ع�مفر أ�صل ã| يقال فbناً@: وَحَببت اGيئة@/ ã| بّة Ò¡با تشبzاً القلب@: وَحبّة به@/ تشبzاً
ُمـَعّرضاً ã*قل جعلت فbناً@: وأحببت وفأدته@/ وكبدته شـغفته Lو قلبه َحبّة أصبت
مـوضع أيضاً َحَببت واسـتعمل ّب@, ß ÔT موضع بوٌب ÒT وضع التعارف ã| لكن ّبه@, Ô¡
ّبه@, ÔJ أن ء ãÏ¿ال@ ã|@إ�نسان أن@يتحّري وا�ستحباب@: إ�رادة@/ من وا¤ّبة@أبلَغ أحببت@/
أحّب كأ@نّه مكانه@, ولزم َحَرن ٕاذا :@ Ôالبعـ� وأحّب إ�يثار@/ بع-مع� واقتÏÉتعديته

فيه@/ وقف الّذيى اXكان
الوداد@/ ّب@: Ô¡وا الُبغض@, نقيض ّب@: Ô¡ا ـ لسا

سويداؤه القلب: وَحبُّة ا¡بوب@, من وLوها ا¡نطُة َحّب: واحدة بّة Ò¡ا ـ صحا
القِـطعة ء@: ãÏ¿ال من وا¡بّة اÍÉòاء@, وا¡بّة السوداء وا¡بّة ذاك@, فهو \رته@, ويقال
بقوت@/ ليس ÇØWا الصـحراء ُبزور ّبة@: ß¡وا ُمزن@/ وَحّب الغFم َحّب د Ò#لل ويقال منه@,
قوGم ومنه َحبيباً@, ت Øُص� أيى َحِببَت وقد حبيباً كنَت ما وتقول ّب@/ Ô¡ا ØËÉبال بّة Ô¡وا

َحُبَب@/ وأصله ف ØÍ½يت � ماض فعل فحّب زيد@, حبّذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو@@الوداد@@واXيل@الشديد,@ويقابله@البغض@والتنّفر/ @هذه@@اXاّدة@:@@ ã|@أّن@أ�صل@الواحد
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والبغض@, @كالتعب �زماً يكون أن الفصيح ã| الصحيح استعFله Vّرداً@: وا¡ّب
وَحبيباً@/ وبغيضاً تِعباً صار أيى وحبَّ وبغَض تِعَب يقال

الكرZة@: ا̀�يات ã|استعملت اXع� وwذا
أحّب وأخوه َليوُسُف ليُكم@, ٕا أحبَّ ا Òuتَرَضو َوَمسا@ِكُن ,@ Ú ãٕا� أَحبُّ الِسجُن َربِّ

ٕا�أبينا@/
حبيباً@/ كونه ã| أشّد أيى

ّب Ô ß¡ ه@, ُحـبِّ ع	 الطعاَم وُيطِعموَن ُحّبه@, ع	 اXاَل çوآ ا3@, كُحّب م Ôuبّو ÔJ
Îوات@/ Ú¿ال ُحبُّ ِللنّاِس ُزيَِّن َلَشديد@, �òا

كون أو القيد هذا ومع له حبيب اXال وع-أّن للمحبّ�له@, حبيباً rا كون مثل
Gم@/ حبيباً ال¿Îوات كون Gم وُزيّن له@, للمحبّ� ولَشديد حبيباً@, rا

فٕاّن التفاس�@, ã| Fك اXوارد هذه ã| متعّدياً با�حباب ا¡ّب تفس� يصّح و�
له حبيباً نفسـه ã| الطعام أو اXال كون وع- ,@rا Jـّب � أنداداً rا مع يتّخـذ ا�Çòمن لتحصيل لَشديد وٕانّه إ�حـباب@, غ� اXع� وهذا رّده يريد عنده �@مبغوضاً
أ�حـباب@, Iصيل ã| للشّدة مع� و� اXع� هذا ٕا4 الوصول ã|و له حبيباً وكونه

زينة@/ أ�حباب مع�لكون و� حبيباً ال¿Îوات كون للناس وُزيّن
/@٣٢ . ٣٨ ـ ã Øèَر ِذ@كر ا�òَعن ُحبَّ أحببُت ã Øæ ٕا َفقاَل

ã Ùèر ذ@كـر عن وأعرضـت حبيـباً ã4 وكان اòـ� ووددت مايلت كنت ã Ùæٕا
]ع�إ�حباب@/ مع�لكونه و� حبيباً@, ]ع�كونه مفعول فا¡ّب به@/ واشتغلت

/@٣٠ . ١٢ ـ اً ُحبّ َشَغَفها َقد

Gا@/ حبيباً كونه جهة الف8من شغفها قد أيى
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/@٢٠ . ٨٩ ـ ا Ø Òb اً ُحبّ اXاَل بُّوَن ÔIو
جعله ]ع� متعّد فهو إ�حباب@: وأمّا عليه@/ مستولياً حبيباً كونه جهة من أيى
وٕا@كرام وٕاحسان وتوّجه لطف تعا4@: rا من وإ�حباب العbقة@/ مع ٕاليه وميله حبيباً
ã| Fك وهذا منه@, به نعوذ واXراحم@/ أ�لطاف تلک قطع تعا4@: منه وعدمه وٕافضال@/

الكرZة@: ا̀�يات ã| اXذكورة اXوارد
فٕاّن ,@oكّفارأث كّل ّب ÔJ G وا3ُ الَفساَد@, ّب ÔJ G وا3ُ عَتدين@, Xا ّب ÔJ G3ا ٕانَّ
ٕاّن َفخوراً@, Gًتا ÔU كان َمن ّب ÔJG3َا ٕاّن ,@�Xالظا ّب ÔJG3وا الكافرين@, اJG3َّب

وء@/ بالسُّ هر Òا� ا3ُ ّب ÔJ G ,@ ÓDأث َخّواناً كان َمن ّب ÔJ G ا3َ
حّب@/ اXعجم@: راجع

الوقوع@/ جهة ٕا4 النظر كان ٕاذا ٕاحباب فهو التحبيب@: وأمّا
عمله ونتيجَة للزارع حبيباً كونـه جهة من اXع�@, ذلک من فهو ّب@: Ò¡ا وأمّا

وتوّجهه@/ وميله مقصده ومنxي
ا¤ّبة@/ لوازم fن واللصوق@: والثبات اللزوم وأمّا
Vازات]ناسباتUصوصة@/ كلّها ãæعاXا وسائر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:
والفرح@/ ال«Ìور وا¡Ò#ة@: ا¡Ò#ة@/ من مشتّق فُعbن ُح#ان@: ـ ٤٣٠ ا�شتقاق
مأخوذ معروف@, اßXداد :@ Ö# ß¡وا وَحب�ة@, ة Ò# ß¡ا الواحدة الثِّياب@, من ÍÈب :@ Ò# ß¡وا

معروف@/ الzود وِح# ترك}ا@, فرة الصُّ وهيى أ�سنان@, Ò#َح من
أفعال@, ع- Nمع ٔ�@نّه أفصح Ì»بالك أ�دب@: ديوان ã|و /@nالعا ا¡#@: ـ @كليا
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١٨١ ح�
أن بعد ÓFمسل أو كان ذمّياً nالعا :Ì»والك بالفتح يقولون ّكيت السِّ وابن الليث أبو وكان

هارون@/ ُولد من الzود بعلFء Uتّص وأ�حبار الكتاب@/ أهل من يكون
ـبار@: Ò¡فا وwاء@/ حسن ã| أ�ثر وهو مّطرد منقاس واحد أصل ح#@: ـ مقا
Õ#وَح ,@ Õ#ِح #ß¡با يكتب وللّذيى ِح#@, به يكتب للّذيى فيقال هذا يتشّعب Øj أ�ثر@/
ã| ء Nيى وقد اXزيّن@/ ء ãÏ¿ال :@ Ú# Ô¤وا وال}اء@/ ا�Fل :@ Ò# ß¡وا أحبار@/ وbعه nالعا وهو
وبقيتGا ف#ئت قروح Pلده كان ٕاذا الرجل@: Ò ß#َح فيقولون قياساً@, أيضاً غ�ا¡سن
أ�ّول@/ البـاب من حسن@, جديد َحب�@: وثوب أ�سنان@/ تعلو ُصفرة :@ Ö# ß¡وا آثار@/

الفرح@/ وا¡Ò#ة@:
كتابته لكDة ـ#@, ß¡ا كعب فقيل كعب@, ُينسـب وٕاليه اXـداد@, :@#ß¡ا ـ مصبا
مـن َح#اً َء ãÏ¿ال ت Ò#وَح ا¤ابر@, وا�مع معروفة@, ة@: Ò# ß¤وا /@nالعا :@#ß¡وا /@#ß¡با
قطن من Ø ãæاZثوب ِعَنبة@: وزان ة Ò# ß¡وا مبالغة@/ ته@: Ø#وح وفّرحته@, زيّنته قتل@: باب

وإ�ضافة@/ ع-الوصف ح#ة برد يقال Uّطط@, كتّان أو
السحر@/ ماَرَس َسَحَر@, = [@حاَبر@] ـ قع

مشعوذ@/ عّراف@, ساِحٌر@, [@حاربار@] @

Çبور@/ Ô¡ا مـن Çبور ÒJ ورجل َح#اً@, ß#ُح وقد النعمة@, ة@: Ö# Ò¡وا Ö# Ò¡وا ـ لسا
النِّعمة@/ وهيى ا¡Ò#ة من اليَحاب�مأخوذ وbعه الرجال من الناعم اليَحبور أبو@عمرو@:
ـ ون Ò� ÔJ َروضة ã| َفُهم ـ العزيز التEيل ã|و Tبور@/ فهو ة Ö#وَح َح#اً ه Ô Ô# ÒJ ه Ò#وح
كّل اللغة ã| ا¡Ò#ة الزّجاج@: وقال وُيكَرمون@/ يُنعَّمون أيى الليث@: وقال ون@/ ØÌ Ò»ُي أيى
ا¡Çديث@: ã|و التـاّمة@/ النِّـعمة اللغة ã| ا¡Ò#ة :@ أ�زهريى وقال ّسنة@/ ÔT حسنة نَعمة
بور@/ Ô¡ا وكذلک العيش@, وسعة النِّعمة وا¡Ò#ة@: وال«Ìور@, ا¡Ò#ة من فzا ما فرأي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

الفرح@وال«Ìور وأمّا العيش@/ وسعة النِّعمة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وآثارها@/ التنّعم لوازم من كلّها وغ�ها@: وال}اء والتحس�والðي�وا�Fل وإ�@كرام
العيش وسعة التنّعم مظاهر ومن النعمة مصاديق من فكان :@ Ø ãæا¨ا الثوب وأمّا

أ�يّام@/ تلک ã|
أبـلغ ومن وكFله@, وفضله اXـرء زينة مصـاديق أحسن من فهو اXداد@: وأمّا
مـقام ã| نـعمة أعظم فاXـداد بالكتابة@, النفـس ã| ما وٕاظهار العلم لظهور الوسائل
علم مظهر لكونه ع#ّية@: حاَبر ماّدة من يكون أن وZكن /@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى التعيّش

ومقامه@/ وفضله #ß¡ا
مع� وأمّا ,@ ßnع�العا[ فهو ع#ّية@, حاَبر من مأخوذاً كونه فالظاهر :@ Ò# ß¡ا وأمّا
ُولد ã|و الzود علFء متقّدميى ã| شائعة كانت والكهانة السحر فٕاّن حاَبر: ã| حر السِّ

كهانة@/ ـ قم راجع ـ هارون

اللـغة ã|العيش وسعة التنّعم مفهومها فبمناسـبة الكلمة@: هذه انتخاب وأمّا
الرجال@/ هؤ�ء أحوال ã| العربيّة

السbمة@/ نعمة وحصول والعافية ال#ء فباعتبار القروح@: أثر وأمّا
/@٧٠ . ٤٣ ـ وَن Ò� ÔI وأزواُجكُم Ôrأن نََّة Òا� دُخلوا اُ

/@١٥ . ٣٠ ـ ون Ò� ÔJ َروضة ã| َفُهم
العيش@/ بسعة فzا يُنّعمون أيى

/@٣٤ . ٩ ـ بالباِطل النّاِس أمواَل َليأ@ُكلوَن هباِن والرُّ اGْٔحباِر ِمَن @كث�اً ٕاّن
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/@٦٣ . ٥ ـ م ßGَقْو َعن واGْٔحباُر@ اِنّيوَن بّ الرَّ اُهم Öy يَ @Gَلو
والساحرون@/ ا¡ّق عن واXنحرفون سعة ã| اXتعيّشون اXتنّعمون علFؤهم أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبس@:

عـ- أطلق Øj ÍÈب@, باب من حبَسـته مصدر وهو اXنع@, بس@: Ò¡ا ـ مصبا
َحبيس@, فهو وقفته@, ]ع� وَحبَسته وفلوس@/ فَلس مثل ُحبوس ع- وbع اXوضع
فهو مثله@, وأحبَستُه مبالغة@, وحبّسته اعة@/ Òb أو كان واحداً موقوف كّل ã| ويستعمل

بَّس@/ ÔTو بٌَس ÔTو Tبوس
سبيل ã| فرساً أحبسُت ُوِقَف@/ ما ْبس@: Ò¡وا َحبساً@/ َحبسته يقال حبس@: ـ مقا

للFء@/ مَصنعة بس@: ß¡وا /@rا
يتعّدي أيضاً واحتبَس ]ع�@, واحتبسته@: وَحبسته التخلية@, ضّد بس Ò¡ا ـ صحا
من Ëºا بسـة@: Ô¡وا ذلک@/ ع- نفسـه حبس كذا@: ع- وIبّس يتعّدي@/ و� بنفسـه

ا�حتباس@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Øمـع� وبـرنا¶ منظور ع- أو مكان ã| التوقيف هيى الكلمة@: هذه حقيقة أّن
�@يتعّداه@/ Ø8ح

/@١٠٦ . ٥ ـ Wة الصَّ َبعد Fِمن Ô Òuِبُسو ÒI
الوصّية@/ ع- الشاهَدين أيى

/@ ٨ . ١١ ـ بُسه ÒJ ما لَيقولُنَّ
مدفوعاً@/ وWنوعاً Tدوداً وجعله الوقوع@, عن العذاب حبس الّذيى ما أيى
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واحد@, مَس� ã|و واحدة جهة ã| والكّف الرّد ع- يدّ�ن واXنع الدفع ٕاّن Øj
جهات@/ من والتحديد التوقيف فهو ا¡بس bRف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبط@:

أن وإ�حباط@: /@rا وأحبطه ثوابه@, بطل وُحبوطاً@: َحبْطاً عمله َحِبط ـ صحا
وا¡Çبط ونِكس@/ َعـِرب َحبَطاً@: رُح Ô�ا وَحِبَط كان@/ Fك يعود bف الركيّة ماء يذهب

فzا@/ ما عyا و�@Oرج بطوuا لذلک تنتفخ Ø8ح Dفتك اXاشية تأ@كل أن أيضاً
ِبط ÒJ وَحَبَط َوَهدر@, فَسَد وُحبوطاً@: تِعَب باب من َحبَطاً العمل َحِبط ـ مصبا
هـدر@, تـِعب@: باب من فbن دُم وَحِبَط الشواّذ@/ ã| wا وقرٔي لغة@, ÍÈب باب من

أهدرَته@/ م@: والدَّ العمَل وأحبطُت

الكافر@: عمَل rا أحبَط يقال@: /@nأ أو ع-بطbن يدّل واحد أصل حبط@: ـ مقا
الباب هذا من يقرب ا ØWو بطyا@/ لذلک تنفخ Ø8ح الدابُّة تأ@كل أن :@ Òn@�ٔا وأمّا أبطله@/

آثار@/ وبقيتwا ف#أت ِجراح به كانت ٕاذا لُد@: ß�ا َحِبَط
بذلک لّقب ا Ø̂ وٕا ِبطات@, Ò¡ا وبنوه ِبَط Ò¡ا ا¡ارُث ويلّقب ـ ٢٠٢ ص ا�شتقاق
بطنه انتفخ َحبَطاً@: Jَبط َحِبط يقال بطُنه@, وِرَم أيى عنه@, فحِبط كث�اً َصمغاً أ@كل ٔ�@نّه

َحّطه@/ ٕاذا وجّل عّز rا وأحبَطه الرجل@, عمل َحبط ويقال@: الغائط@/ من وامتنع

النََّقه@/ بعد عاد اXرض@: ونِكس وتقّيح@/ وِرم رح@: Ô�ا َعِرب أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا¡ّت ا¡Çّط أّن Fك ا¤و@, مع السقوط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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١٨٥ حبط

وخصوصيّاtا الصّحة ¾Ìائط خbف ع- كان ما والبطbن اXطلق@, السقوط معناYا
فاقداً يكون ما والفساد عائدة@/ و� نتيجة له يكن n ما واÒGدر ا¡ّق@/ مقابل ã| وهو

يفسد@/ Ø8ح الصّحة ل¿Ìط
:@ ã| البطbن قبال ã| ا¡بط ذ@كر وقد

/@١٦ . ١١ ـ َيعَملون كانوا ما وباطٌل فzا صنعوا ما َوَحِبَط
:@ ã| وا¤و ع-السقوط الدالّة عن Mرف واستعمل

/@ ٨٨ . ٦ ـ َيعملون كانوا ما م Ôyَع ِبَط Ò¡ @ َولَوأ¾Ìكوا
وإ�بـطال إ�فساد مع� ã|ينا وهو تعا4@, rا ٕا4 ومنسوباً متعّدياً واستعمل

:@ ã| والصّحة الوقوع اXتحقّق�بعد
/@١٩ . ٣٣ ـ م Ô ÒGFا3ُأع فأحَبَط

:@ ã| والEول اXطلق للسقوط ã|ناXا اÌ»òان نتيجته ã| وذ@كر
/@٥٣ . ٥ ـ Ìيَن ßºخا فأصَبحوا م Ô ÔGFَحِبَطْتأع

والفساد بالبطbن وتفس�ه ا¤و@/ مع السقوط هيى مع�ا¡بط حقيقة أّن فظهر
/@ ينبغيى ع-ما ليس وغ�ها وا¡ّط واGدر والسقوط

/@٢١٧ . ٢ ـ ِخَرة ÐGوا نيا الدُّ ã| م Ô ÔGFَحِبَطتأع ولئَک فاُ

�òوا ال#كة توجب معنويّة ونتيجة وثواباً أثراً أعGFم من �@يشاهدون أيى
وآخرtم@/ دنياهم ã| Gم والسعادة والتوّجه والتوفيق
/@٣٢ . ٤٧ ـ م Ô ÒGFفأحَبَطأع َرضوانَه َو@كَِرهوا

وا�تّباع التوّجه@وا�رتباط و�يريدون ,@ ãÏÉويق ما@يريد خbف فكانت@أعGFم
اجُتثَّت َخبيثٍة ٍة كََشَجَر وهواهم@, Xيلهم وموافقًة مرتبطة@, Òغ� أعGFم فتكون والتعّبد@,
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حبک ١٨٦

وأفناها@/ rا فأحبطها َقرار@, ِمن ا ÒG ما اGْٔرِض َفوِق ِمن

أصيلة ثابتة أ�عFل كانت ٕاذا Dف � الصورة@, @تلک ã|يَتحقّق ا Ø̂ ا¡بط@ٕا أّن فظهر
/@ ãÏÉيقت ع-ما متحقّقة صحيحة

ثابتGا@/ أصل و� صحيح أساس � ٕاذ ا�Lباط ٕا4 ا¡بط fرجع
/@١٩ . ٣٣ ـ م Ô ÒGFا3أع فأحَبَط ُيؤِمنوا Òn ولِئَک اُ

ثابت@/ صحيح أساس ع- وليست هاٍر@, ُجُرف ع-شفا سة مؤسَّ لكوuا
وغ�ها@/ وإ�سقاط وإ�فساد إ�بطال دون الكلمة wذه التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبک@:

يقال واّطراد@, امتداد ã| ء ãÏ¿ال ٕاحكام وهو مّطرد@, مُنقاس أصل حبک@: ـ مقا
قياس وهو إ�زار@, شّد وهو ا�حتباء ا�حتباك ومن قوّية@/ أيى القُوي@, بوك ÒT بع�
Çبُک Ô¡ا آخـرون@: وقال ا¤كم@/ سن Ò¡ا لق Òòا ذات قوم فقال ال«Êء@: وُحبُک الباب@/
أيى Çبَّک@, ÔT كساء ويقال النجوم@, طرائق بالطرائق ويراد بيكة@/ Ò¡ا الواحدة الطرائق@,

Uطَّط@/
وbع بُک@, Ô¡ا باك ß¡ا وbع وLوه@, الرمل ã| الطريقة بيكة@: Ò¡وا باك ß¡ا ـ صحا
الفّراء@: وقال النجوم@/ طرائق قالوا بکـ Ô¡ا ذاِت Êِء Ú»وال تعا4 وقوله َحبائک@/ بيكة Ò¡ا
الر´@, بـه مّرت ٕاذا mالقا واXاء الر´@, wا مّرت ٕاذا كالرمل ء ãÏ¾ كّل Ì Ø»تك بُک Ô¡ا
Jبكه الثوَب وَحبَک ُحبُک@/ ها ÔÌ Ø»تك عدة Ò�ا عرة والشَّ أيضاً@, ُحبُک Gا ديد Ò¡ا وِدرُع
احتبكته@/ عمله@فقد ء@أحgته@وأحسنت ãÏ¾ كّل : Ø ãèقال@ابن@أ�عرا نسَجه@/ أجاد َحبكاً:

/@٧ . ٥١ ـ Uتِلف َقول ã* لَ ٕانَّكُم بُک Ô¡ا ذاِت Êِء Ú»َوال :@ ã| البيضاويى
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١٨٧ حبل

أو الكوا@كب@, مَس� هيى ã8ّال ا¤سوسة الطرائق ٕامّا واXراد الطرائق@, ذات قال:
وهو طرائق@/ Gا فٕاّن النجوم أو ٕا4اXعارف@, wا ويتوّصل النظّار تسلكها ã8ّال اXعقولة

ومُثُل@/ كمثال ِحباك أو وُطُرق@, كطريقة َحبيكة bع
شّد وIبَّک@: يديه@/ ٕا4 وشّده به احت* بازاره@: واحتبک الشّد@/ بْک@: Ò¡ا ـ لسا
ا�حتباء@, هو ا�حتباك ٕاّن ,@ أ�صمـعيى عن رويى ما ٕاّن :@ ّ أ�زهـريى وقال ُحجزته@/
بَكة@: Ô¡وا به@/ احت* ٕاذا بثوبه@: وIّوك احتاك يقال بالياء@, ا�حتياك والصواب غلط@,

الطُّرق@/ بائک@: Ò¡وا التوثيق@/ والتحبيک الوسط@/ ع- به يشّد ا¡بل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�مـتداد@, إ�حـكام من اXرّكب اXفهـوم هو اXاّدة@:@ هذه معـ� حقيقـة أّن
Wتّدة جهة ã| النسج وٕاحكام Zتّد ما وشّد ا¤gة اXستقيمة بُل والسُّ اXنظّمة @كالطرائق

وأمثاGا@/
السـيّارات وأفbك الكوا@كب مس� ٕا4 ٕاشارة بُک Ô¡ا لفظ يكون أن يبعد و�
ا�ÇLراف@, يعvWا و� اختbل يعرضGا � Mيث اXرتّبة النجوم ودوائر اXنظّمـة

َيسبحون@/ َفلَک ã| َو@ُكّل
مسـ� جهة ã| وا�متدادات والطُّرق اXسـالک مطلق اXراد يكون أن وZكن

وغ�ها@/ والدافعة ا�اذبة وجريان أنوارها ومس� الكوا@كب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبل@:

الرسـن@, وا¡Çبل@: Îام@/ ßºو Îم Òº مثل ِحبال وا�مع معروف@, حبل@: ـ مصبا
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حبل ١٨٨

مـن وا¡Çبل والتواصل@/ والعهـد أ�مان وا¡بل@: وفلوس فلس مثل ُحبول وا�مع
نِكب@/ ÒXوا العاتق ب� ما وصل العاتق@: وحبل وارتفع@/ واجتمع وامتّد طال ما الرمل@:
ك ÒÌ Ú¿ال :@ ØËÉبال واُ�حبولة Ì»بالك الصـائد وحبالة ا¡لق@/ ã| ِعرق الَوريد@: وحبل
وكّل اXرأة وَحِبلت بالة@/ ß¡با ِصدته ٕاذا واحتبلته: قتل@, باب من bًَحب وحبلتُه وLوه@/
ا¡Çبل بعÎÉم: وقال ُحب-@/ فهيى بالولد@, aلت ٕاذا تعب@: باب من bًََحب تلد wيمة
حنبل: ورجل /oXل@با Òa فيقال@فيه ال}اm@والشجر من غ�ها وأمّا Uتّص@با̀�دميّات@,

قص�@/
الفروع ومَرجع عليه@, @Jمل Øj ء, ãÏ¿ال ع-امتداد يدّل أصل@واحد حبل@: ـ مقا
القِطعة بل@: Ò¡وا العاتق@/ َحبل بل@: Ò¡وا ِحبال@/ وا�مع َسن@/ الرَّ فا¡بل@: واحد@/ مرجع
وهيى بل ß¡ا أ�صل@: هذا من اXشتّق ومن الصائد@/ ِحبالة بالة: ß¡وا الرمل@يستطيل@/ من
ومن بالة@/ ß¡ا ã| وقع أيى ُحِبل@, قد فكأ@نّه ُدِهيى ٕاذا إ�نسان أّن عنديى ووجهه الداهّية@,

به@/ [تّد أ�يّام أّن وذلک مل@, Ò¡ا وهو بل Ò¡ا الباب
العاتق وَحبل الوريد َحبل اGيـئة حيث من به وشـبّه معروف@/ َحبل@: ـ مفر
واعَتِصموا ء ãÏ¾ ٕا4 به يتوّصل ما واستع�للوصل@ولكّل اXستطيل@من@الرمل, بْل Ò¡وا
ذلک@/ وغ� والعقل القرآن من ٕاليه به التوّصل معه الّذيى هو فحبله ـ يعاً Òb ا3ِ بِل Ò ßM
النّاسـ ِمن وَحبٍل ا3ِ بلِمن ÒM Gّٕا ُثِقفوا ÒCلَّةأي الذِّ zم َعلَ َبت ßÍÔÈ ـ َحبل للعهد ويقال
له@/ يبذلونه الناس من عهد وٕا4 rا من عهٍد ٕا4عهدين Jتاج الكافر أّن ع- تنبيه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

شّد أو غرض ٕا4 للوصول ٕاليه يتوّسل طويل Wتّد ء ãÏ¾ عن عبارة بل Ò¡ا أّن
اXعنويّات@/ ã| أو اXاديّات ã| اXع�ٕامّا وذلک وIكيمه@/ ء ãÏ¾
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١٨٩ حبل

والزوجـة الزوج ب� اXمتّد كا¡بل الولد تكّون فٕاّن للولد@: ا¡مل مع� وأمّا
وأقوي أحسن و�@وسيلة بالزوج@, الزوجة ويربط Fازدواجه كم@أمر ÔJو يشّدYا وهو
دون بـإ�نسان إ�طـbق ذلک اختصـاص تري ولذا /@Fyبي الكامل الربط ٕاNاد ã|

الولد@/ aل ٕانّه فيقال ,@Fyبي الولد بتكّون الربط حصول لعدم ,@hال}ا
أطرافه@/ ã| و[تّد صاحبه تشّد كا¡بل ا Øuفٕا الداهية@: مفهوم وأمّا

/@١٠٣ . ٣ ـ قوا تََفرَّ Gَو يعاً Òb ا3ِ Mبِل واعَتِصموا
ا�رتباط ويوجد ٕاليه يوصلكم ما ٕا4 bيعاً وتوّسلوا تعا4 ٕاليه توّجهوا أيى

وبينكم@/ بينه

/@١٦ . ٥٠ ـ الَوريد َحبِل ِمن ٕاليِه َأقَرُب ُن ÒLَو
أقرب وهو ٕاليه@, الدم يورد القلب ٕا4 واXنxيى اXتّصل الِعرق هو الوريد حبُل

به@/ التعب� لطف \O و� إ�نسان@/ قلب ٕا4 ء ãÏ¾
/@٥ . ١١١ ـ َمَسد ِمن َحبٌل ِجيِدها ã|

هو ما ٕا4 تتوّجه أن تقدر � Mيث الربط@, أشّد ويشّدها جيدها يربط وهو
Gا@/ خ�وسعادة

/@٤٤ . ٢٦ ـ م Úzوِعِص م ÒGِحبا فألَقوا
مشدودين ٕا4كوuم إ�شارة وهو آخر@, ٕا4معناه@لطف التعب�مضافاً هذا ã|و
وسعدوا@/ Sوا أ�هواء@: تلک قيود من وخلصوا ِحباGم ألقوا ØFفل بالسحر@, ومربوط�

/@١١٢ . ٣ ـ ا3ِ ِمَن بَغَضٍب وباُءوا النّاِس ِمَن وحبل ا3ِ ِمَن Mبل َّGٕا

rا حبل ٕا4 التوّسل بوسيلت� ترتفع أن ٕاّ� Gم ثابتة واXسكنة الذلّة ٕاّن أيى
وعـظمة وشـوكة قدرة له من ٕا4 وا¦ّسک الناس حبل ٕا4 والتوّسل ٕاليه@, والتوّجه
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rح ١٩٠

علzم وسخطه rا غضب وأمّا ماّدية@/ وسيلة ãæوالثا ,@ معنويى حبل وأ�ّول ماّدّية@,
من وهذا وا@/ Ø{يتن nو يؤمنوا n وما اXسلک هذا ã| ماداموا عyم يرتفع � ثابت فهو

فzا@/ فتأمّل العزيز@, rا كbم معجزات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rح
أ�مـر rÇÇLوا جزماً@, أوجبه ÍÈب@: باب من ÓBح أ�مر عليه rح ـ مصبا
r ÒJ ٔ�@نّه اً ß]حا الغراب تسّميى العرب وكانت ٕاسقاطه@, Zكن � وجوباً وجب :@ ØrIو

زعمهم@/ ع- بالفراق
ا Øu@وأ إ�بدال@, باب من أيضاً أ@نّه ã Øظ� Dوأ@ك ,@bًأص عنديى ليس :@rح ـ مقا
ع-ما وأصله عليه@, Òrَح يقال ء@, ãÏ¿ال ٕاحكام من فيه الّذيى أّن ٕاّ� الكاف@, من مبدلة
هـذا@, Çfن اً ß]حا الغراب تسميxم فأمّا ء@/ ãÏ¿ال ãÏÉيق الّذيى :@ ßkوا¡ا َحَكم@/ ذ@كرناه

منه@/ كا¡كم وهو بالفراق@, rJ أ@نّه يزعمون م Øu@�ٔ
عليه وحتمت ا¡توم@/ وا�مع القضاء@, :r¡وا أ�مر@/ ٕاحكام :@r¡ا ـ صحا
ÍÉب يُ ãaالطا ßkوحا أ�سود@/ الغراب :@ ßkوا¡ا /@ ãÏÈالقا :@ ßkوا¡ا أوجبت@/ َء@: ãÏ¿ال

ا�ود@/ ã| اXثل به
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وليس]ع� عمل@/ أو حكم ã| والبّت ا�زم هو اللفظ Gذا Ø ãbا¡قي اXع� أّن
معلوم@, غ� فيه وإ�بدال فzا@/ والبّت ا�زم ضميمة بل اN�ٕاب@, أو القضاء أو ا¡كم

ا�شتقاق@/ باب من ٕانّه نعم

/@٧١ . ١٩ ـ اً َمقضيّ ÓBَح َربَِّک Ò	َع كاَن واِرُدها Gّٕا ِمنكُم َوٕان
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١٩١ Øح�
ا¤Çدود Ø ãæÊ»�ا ببدنه يتعلّق وأن �بّد والبعث Ì¿¡ا عند نفس كّل ٕاّن أيى
عن عـبارة ا Øuٕا :@ Øsجه ã| وقلنا اّتقـوا@/ الَّذين ننّجيى Ø Ôj ا�«Êنّية@, مضيق ã| وNعل

روحانّية@/ أو ماّدية وغلظة@, ومضيقة وشّدة كلوح فيه Tيط
هـذا خصوصيّات وأمّا مقضيّاً@, ÓBح ربّک ع- كان البعـث@: ã| ا�ريان فهذا
سبيل bف :@ Ø ãæÊ»�ا بالبدن وا�رتباط التعلّق وكيفيّة البعث مراحل وتفصيل الورود

Iقيقها@/ ٕا4 لنا
ورد@/ ماّدة راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Ø
ح
ما حكم ã| بعده اXذكور ا¡ّد يدخل لكن كٕا4× تارة به ّر Ò ÔNحرف :@ Ø8ح ـ مفر
Îا@, Òºورأ Îا@, ßºرأ Ø8ح السمكة أ@كلت Lو تارة@, به ويُستأنف تارة@, به ويُعطَف قبله@,
الفـعل ع- ويدخل الَفجر@/ َمطَلع Ø2و@َح ِح�@, Ø2َح َليسـُجُننَّه تعا4@: قال Îا@/ Ôºورأ
ãæوالثا أن@, ٕا4 النصب@: وجهيى فأحد وجهان, واحد كّل ã|و فُينصب@وُيرفع, اXضارع
أيى الب½Íة@, أدخُل Ø8ح مشيت Lو ماضياً قبله يكون أن الرفع وجهيى وأحد /@ @كيى
قـرٔي وقد َيرحوَن@/ � Ø8ح َمِرض Lو حاً�@, بعده يكون ãæوالثا الب½Íة@, فدخلت
الوجه�@, ع- القراءت� من واحد كّل ã|و والرفع@, بالنصب ـ الرسوُل يقوَل Ø8ـ@@ح
Ø2َح َسبيل عابريى Gّٕا ُجُنباً Gَو قبله ما bRف يكون أن ãÏÉيقت Ø8ح بعد ما ٕاّن وقيل:

تغَتِسلوا@/

َسوط@: مائة وَحتّه الُغصن@, من الورق َحتک ّت@: Ò¡وا حتّاً, َء ãÏ¿ال حتتُّ ـ صحا
ما ء@: ãÏ¾ كّل وُحتات تناَثر@/ ء@: ãÏ¿ال وIاتَّ ذريع@/ Ìºيع َحّت@: وفرس له@, عّجلها
وتكون والغاية@/ ا�نxاء ã| ٕا4 ]Eلة جاّرة تكون حرف فَع-@, :@ Ø8وح منه@/ Iاّت
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أدخلxا فٕان بعدها@/ الكbم wا يُستأنف ابتداء حرف تكون وقد الواو@, ]Eلة عاطفة
]ع�ٕا4 أدخَلها@, Ø8ح ٕا4الكوفة Ìºت تقول: أن: باÊÈر نصبته اXستقبل ع-الفعل
الرسـول يَقوَل Ø8َح وُزلزلوا ـ وقُرٔي رفعَت@, دخول حال ã| كنت فٕان أدخلها@/ أن
حاله@, هذه الرسوُل Ø8ع�ح[ ـ حاً� جعله رفع ومن غاية@, جعله َنصَب fن ويَقوُل@,
حروف من حرف كّل لbستفهام@وكذلک ما ألف فحذف ما, Ø8ح أصله وحتّاَم: وقوله:
,@rكن Òoوف Ìون@, Ù¿ُتب Ò ßpف ـ فيه Iذف ما ألف فٕاّن ما ٕا4 ا�ستفهام ã| يضاف ا�ّر

يَتساءُلون@/ وعمَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã|حر مع� وهذا مدخوله@/ ٕا4 السابق ا¡كم ٕايصال :@ Ø8ح مفهوم حقيقة أّن
ا¡كم أّن اXع�@: جهة من Fyبي والفرق العاطفة@, أو ا�اّرة من كان سواء غ�مستقّل
ا�ّر@: ã| وأمّا قبله@/ ما ع- يتعلّق Fك العطف ã| ًbّمسـتق بعده ما ع- يتعلّق السابق

/@bًمستق عليه تعلّق للحكم وليس فقط ا£رور ٕا4 ا¡كم ٕ�يصال فهو
ما ٕا4 عليه@] ا¡كم تعلّق ٕا4 [@بالنسبة ضعيف موضـوع ٕ�¡اق Ø8ح ٕاّن Øj
أ�نبياء Ø8ح الناس مات فيقال: ضعيفاً@/ أو قويّاً نفسه ã| اXوضوع كان سواء ٕا4سبق@, بالنسـبة كانوا وٕان وبعيدة ضعيفة علzم وتعلّقه أ�نبـياء ٕا4 اXوت نسبة ـ@@فٕاّن

أقوياء@/ الناس

ا¡كم لتEيل منه@, ومأخوذاً ا¡ّت ]فهوم اXع�مناسباً هذا يكون أن يبعد و�
َبعده@/ ع-ما بُعده مع وتعليقه السابق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حّث@:

يَبيِس من يبيٌس ãæوالثا ء@, ãÏ¿ال ع- ا¡Çّض أحدYا أصـbِن@, حّث@: ـ مقا
أيى َحثيثاً × Ø4َو يقال ا¡ثيث@, ومنه أُحّثه@, ء ãÏ¿ال ع- حثثته قوGم فأ�ّول@: ء@/ ãÏ¿ال
وهو ّث Ô¡فا ا̀�خر@: وأمّا السحاب@/ ã| ال#ق اضطراب وهو ا¡ثحثة ومنه مُ«Ìعاً@/

ِشن@/ Òòا اليابس الرمل ّث Ô¡ا ويقال الَيبيس@/ طام Ô¡ا
]ع�@, عليه@: وحّرضته قتل باب من َحثّاً ء ãÏ¿ال ع- إ�نساَن حثثُت ـ مصبا
أو بِرجل وكزته أو به وِصحُت ع-الَعدو الفرس وحثثت مُ«Ìعاً@/ أيى َحثيثاً وذهب

كذلک@/ واستحثثته@: ÍÈب@,
Çثّه ÔJ حـثّه كان@/ ما ا�ستعجال هو وقيل اّتصال@, ã| إ�عجال ا¡ّث@: ـ لسا

احتّث@/ ذلک من واXطاوع واحتّثه@, واستحّثه@, َحثّاً@,
Iثـيثاً وحثّـثه فاحتّث@, عليه@, حّضـه واسـتحّثه@: ء ãÏ¿ال ع- حثّـه ـ صحا
أيى اXسك� طعام ع- يتحاثّون و� َحريصاً@/ مُ«Ìعاً َحثيثاً@: Ø4وو /@ Óع�[ وحثحَثه@:

�@يتحاّضون@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيه ا¡ّض ومفهوم ء@, ãÏ¾ ع- وا¡ّض الرغبة هو اXاّدة ã| الواحد أ�صل أّن
اXهموسة@/ من والثاء ا£هورة@, من وهو الضاد@, حرف ]ناسبة شّدة

/@٥٤ . ٧ ـ َحثيثاً َيطُلبُه اَر Øyال الّليَل ãÏ¿يُغ
الÇyار كـون حال اللّيَل@, يطلب والyار الyار@, ع- غاشـياً اللّيَل Nعل أيى

اللّيل@/ ٕا4 عاً ßÌ»وم طالباً متحاضاً حريصاً
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وهو القريب ٕا4 راجع يطلب ã| والضم� ,@ ãÏ¾الغا ا̀�خذ هو أ�ّول فاXفعول
الطالب@/ عن حال فهو ا¡ثيث ã| وكذا الyار

تـغشاه الطـارية والظّلمة اللّيل Øj والشمس@, والنور الyار أصالة ع- فيُدّل
ووصوله@/ النور انتشار عن وحجب موانع بعروض

وتدوم العيش Ørي Ø8ح ب«Ìعة@, ٕاليه وسوقه الشديد اقتضاؤه الyار@: وطلب
ÇMيث ويسـوقه ٕاليـه اللّيل Nّر فالyار ا¡ـّية@, للموجودات القوي وتتجّدد ا¡ـياة

فآناً@/ آناً وا�ريان ا¡ركة ã| يتعاقبان
واXعروض@/ اXوضوع جانب من يكون وأن �@بّد والرغبة فا¡ّث

ã| يكون � وا¡ّض وغ�Yا@, والسوق الس� ã|البعث ع- يدّل ا¡ّث ٕاّن Øj
اòليل@/ عن ـ@ حّض @ـ مقا :@ ã| Fك ـ سوق و� س�

والسائر السائق هو الyار أّن ٕا4 ٕاشارة الكرZـة@: ا̀�ية ã| با¡ثيـث فالتعب�
اXع�@/ wذا حثيثاً الyار فكون عقبه@, ã| باللّيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حجب@:

وسـائره@/ الفؤاد ب� Jُجب ما ا�ـوف وحجاب /@Wـ السِّ جاب@: ß¡ا ـ صحا
َحواِجب@, bعه العـ� وحاِجب الÍÚÉير@/ وا¤جوب الدخول@/ عن منعـه وَحَجـبه@:

جَبة@/ ß¡ا وّ�ه واستحَجَبه@: ُحجاٌب@, أ�م� وحاِجب
وِحجاب منعته@/ كذا@, عن َحجبته يقال اXنع@, وهو واحد أصل حجب@: ـ مقا
عر الَعين�بالشَّ فوق العظFن وا¡اجباِن@: وف@/ Ò�ا وسائر ب�الفؤاد Jجُب ما وف@: Ò�ا
حاجب وكذلک العين�@, ٕا4 يصل شيئاً Iجبان F Øu@كأ التشـبيه ع- وهذا واللحم@,
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أيضاً تشبيه الَوِرك@, رأس َجَبة@: Ò¡ا وكذلک إ�نسان@, Mاجب مشبّه هو ا Ø̂ ٕا الشمس@,
ٕ�¾Ìافه@/

Zنع ٔ�@نّه ِحجاب W للسِّ قيل ومنه مَنعه@, قتل@: باب من َحجباً َحجبَه ـ ج«Ëمصبا جاب ß¡ا ã| وأ�صل الدخول@/ من Zنع ٔ�@نّه حاِجب للبَّواب وقيل اXشاَهدة@,
ومراده@, ب�إ�نسان حجاٌب الَعجز فقيل ãæعاXا ã| استعمل وقد ب�جسدين@, حائل

وُكتب@/ ِكتاب مثل ُحُجب ا¡جاب وbع رّبه@, وب� ب�العبد حجاب واXعصية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كانا سواء أثرYا@, أو شيئ� ã}bت عن اXانع ا¡اجز ا¡ائل هو ا¡جاب أّن
معنويّاً@/ أو ماديّاً ا¡اجب كان وسواء Uتلف�@, أو معنويّ� أو ماّديّ�
/@٥٣ . ٣٣ ـ ِحجاب َوراِء ِمن فاسألوُهنَّ َمتاعاً َسأ¦وُهنَّ وٕاذا

ã}bت عن ا¡اجـز هو فا¡جاب /@ ّ ماّديى ا¡جاب وكذلک الطرفيـن من فكّل
نظراً@/ أو ÓÊ»الطرف�ج

/@٥٤ . ٧ ـ ِحجاٌب F Ô Òyَوبَي
ا̀�خر@, ٕا4 الوصول ٔ�حدYا Zكن bف حجاب والنّار ا�نّة أصحاب ب� أيى

/@ Ø ãæÊ»ج أو ّ معنويى وا¡جاب
/@٣٢ . ٣٨ ـ جاب ß¡با تواَرت Ø2َح

وغابتعن توارث ٕا4أن ا�ياد بالصافنات ربّه ذ@كر عن سلDن اشتغل ٕاذا أيى
ُرّدوها@/ فقال نظره@,

www.attaweel.com



حّج ١٩٦

/@٥ . ٤١ ـ ِحجاٌب وَبيِنک َبيِننا َوِمن

ا¡جاب وهيى وأ�خbق@وأ�عFل, العقائد جهة من وموانع@وفروق @فواصل أيى
وبينک@/ بيننا

/@٥١ . ٤٢ ـ ِحجاب َوراِء ِمن أو َوحياً Gّٕا ا3 ُيكلَِّمُه أن àÌ¿ ِلبَ كاَن َوما@
اÇXقابلة من الناس ب� واXعمول اXتعارف هو ما ع- ليس تعا4 rا oفتكل
ٕا4 واXقال الكbم وٕالقاء الوحيى بطريق بل وا�مbت@, بالكلFت واXكاXة واXواجهة

/@ ّ معنويى حجاب وراء من الكbم بٕاNاد أو القلب
/@١٥ . ٨٣ ـ جوُبون Ö Ò¤ َيومئٍذ م ß Ùwَر َعن م Ô Úuٕا @Wَّك@

تـعا4 هـو ٕاذ معنـويّاً@, يكون وأن �@بّد العـبد وب� اXتعال rا ب� ا¡جاب
/@ ّ تعا4معنويى rٕا4ا بالنسبة فحجابه العبد وأمّا باXعنويّات@, و� باXاديّات �Jتجب
وعلzم Gم ا¡جاب أّن ٕا4 لbٕشارة ٕالzم@: مسـنداً اXفعول بصيغة والتعبـ�
ومع�ا¤جوبّية@: اXناجاة@/ لّذة عن وا¤رومون اXتعال rا عن ا¤جوبون فهم ومyم@,
ٕادراك عـن ينقطع وأن واòشية واòشوع ã*القل التوّجه عن Tروماً العبد يكون أن

ا�رتباط@/ وعن نوره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّج@:

ٕاذا فbناً@: فbن بنو حّج وقد مقصود@, جوٌج@: ÒT ورجل القصد@, ا¡ّج@: ـ صحا
القصد ã| استعFله تعورف Øj أ�صل هذا ّكيت@: السِّ ابن قال ٕاليه@/ ا�ختbف أطالوا
ُحّج@/ ع- وNمع حاّج@, فأنا َحّجاً@, أُحّجه البيت حججت يقول: للنُُّسک@, مكّة ٕا4
بالفـتح@, القـياس ٔ�ّن الشـواّذ من وهو الواحدة اXّرة ّجـة ß¡وا ,@Ëºا Ì»بالك ّج ß¡وا
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ّجة ß¡ا ذوات وا�مع ا¡ّج@, ¾Îر ّجة ß¡ا وذو َجج@/ ß¡ا وا�مع نة@, السَّ أيضاً@: ّجة ß¡وا
جيج@: Ò¡وا إ�ذن@/ شحمة أيضاً@: ّجة Ò¡وا واحده@/ ع- ذو يقولوا nو القَعدة@, وذوات
ٕاذا فbناً وأحججُت /@rا بيت َحواّج ونسوة حاّجة وامرأة ا¡اّج@/ bع وهو ّجاج Ô¡ا
وحـاّجه@: ال#هان@, ّجة@: Ô¡وا للعرب@/ Õ�Z أفعل@: � rا وحّجِة وقوGم ليَُحّج@/ بعثته

ا¡اجب@/ عليه ينبت الّذيى العظم والفتح@: Ì»بالك جاج ß¡وا ّجة@/ Ô¡با غلبَه
Çwذا اختّص Øj حّج@, قصد وكّل القصد@, فأ�ّول@: أربعة@, أصول حّج@: ـ مقا
ا¡Çاجَّ أمثاGم@: ومن ا¡اّج@/ جيُج@: Ò¡وا للنُُّسـک@/ ا¡رام rا بيت ٕا4 القصـد Ëº�ٕا
الباب ومن لق@/ Òòا أdعَت فقد ّجاَج Ô¡ا أdعَت ٕاذا ٕانّک أيى ÚÌ»ال Ï¿أف ٕاذا أdعَت@,
أو ُتقصد@, ا Øu@�ٔ هذا@, من مشتقّة ّجة Ô¡ا يكون أن وWكن الطريق@/ جاّدة وهيى ّجة Ò¤ا
وذلک ّجة@, Ô¡با غلبته أيى فحججُته@, فbناً حاَججت يقال@: اXطلوب@, ا¡ّق يقصد wا
قصدت ٔ�@نّک باßXيل@, tا Ò#س ٕاذا الشّجة@, حججت الباب ومن اòصومة@/ عند الظفر
أ�صـل ٕا4 Nمع أن Zكن وقد نة@, السَّ وهيى ّجة ß¡ا ا̀�خر@: وأ�صل قدرها@, معرفة
ا¡ّج من فيه ]ا يى Ød العام فكأّن واحدة@, مّرة ٕاّ� يكون � السنة ã| ا¡ّج ٔ�ّن أ�ّول@,
الرابـع@: وأ�صل الع�@/ َحول اXستدير العظم وهو جاج ß¡ا الثالث@: وأ�صل ِحّجة@/

النكوص@/ جَحجة@: Ò¡ا
Fك ِحّجاً@ ّجه Ô ÒJ َحّجه سيبويه@: قال قدم@/ فbن@: ٕالينا حّج القصد@, ّج@: Ò¡ا ـ لسا

ا¡جج@/ وا�مع السنة@, ّجة@: ß¡وا ِذ@كراً@/ ذ@َكره قالوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن والعمل@, للحركة اXـbزم القصـد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
يُقصد ما كاللُّقمة@: فُعلة ّجة Ô¡وا ا�ختbف@/ وٕاطالة ّجة@, الشَّ س# اXفهوم هذا مصاديق
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الطريقة هيى ّجة Ò¤وا الطرف@/ ع- للغلبة وإ�تيان الدعوي وٕاثبات البحث مقام ã| ٕا4به للـوصول فzا ويُسلک وwا ٕالzا يُقصد معنوّية@, أو ظاهريًّة اXستقيمة الواضحة
اXطلوب@/

حاججت وقولنا وا�ستمرار@, ع-الدوام وتدّل مفاعلة فصيغxا ة@: ا¤اجَّ وأمّا
هو اXع� وهذا اXقابل@, الطرف مقابل ã| والعمل ا¡ركة مع القصد استمرار ع- تدلُّ

اXذا@كرة@/ وٕادامة والبحث ا�حتجاج
اÇXع� وهذا اXناسک@, وهيى وحركة@, Uصوص عمل مع القصـد هو وا¡ّج@:

والزكوة@/ كالصلوة ال¿Ìعيّة ا¡قيقة هو اòاّص
اXناسک حّد ٕا4 بلغ ٕاذا بل العمل@, هذا يقصد من ع-مطلق ا¡اّج يطلق bف

لقضائها@: سالكاً wا وعمل
ِسقاية Ôrأَجعل ّج@, Ò¡ا ã| ِجداَل Gَو ُفسوَق Gَو َرفَث Wَف ا¡جَّ فzنَّ فرَض ن Ò Òf

/@١٩٧ . ٢ ـ َمعلومات ٌر ÔÎ¾َأ ا¡جُّ با¡ّج@, النّاِس ã| وأذِّْن ا¡اّج@,
القـصد � اXناسک قضاء عن عبارة ا¡ّج أّن ع- تدّل وغ�ها ا̀�يات فهذه

اXطلق@/
عن Fك Ì»بالك ّج ß¡ا هو اXصدر ا Ø̂ وٕا مصدر@, Ëºا بالفتح ّج Ò¡ا أّن والظاهر
ا¡ّج ٕاقامة علzم الواجب فٕاّن الَبيتـ ِحّج َع	النّاِس َو3ِ آية@: عليه وتدل ـ سيبويه
من Jصل ما أيى اXناسک@, نفس علzم r يقال أن يصّح و� العمل@, مع ٕاليه والقصد

اXصدر@/
و¾Îراً فيوماً يوماً ويقدم بإ�نسان Zّر الزمان فٕاّن ـنة@: السَّ ]ع� ّجة ß¡ا وأمّا
وبتجّددها الزمان@, امتداد من Tـدود ومقدار Øمع� حّد نة والسَّ فسنًة@, وسنة ف¿Îراً
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والعمل@/ ا¡ركة من نوع وهذا وا¡وادث@, التأث� يتجّدد
/@٢٧ . ٢٨ ـ ِحَجج Ò ãæا\ ãæتأُجَر َع	أن

[ّر سنوات \ان ã| إ�جارة أّن ٕا4 ٕاشارة وفzا الزمان@, من ا¡ّد هذا مقداَر
الزمان@/ ذلک يقتضيه ع-ما وجريان@, وحادثة عمل من فzا يتجّدد ما مع علينا

Ëºمو بقدوم الزمان ذلک ã| مشّخصاً وحدودها السنة مقدار يكون أن وZكن
ا¡ّج Ëºمو قدوم اXراد فيكون السنة@/ آخر ã| ا¡ّج ¾Îر وقوع عليه ويدّل ا¡ّج@,
عليه oٕابراه عهد منذ ا�زيرة سكان عند معموً� البيت حّج كان وقد مّرات@, ãæا\

عليه@: ويدّل ـ السbّم@/

/@٢٧ . ٢٢ ـ ضاِمر َوَع	ُكّل Gًِرجا يأتوَك با¡ّج النّاِس ã| وَأذِّن
البيت@/ قواعد رفعه بعد ٕ�بره�oع� خطاباً

/@ ٨٣ . ٦ ـ َع	قوِمه Òoٕابراه آتيناها حّجُتنا َوِتلَک
ع-العدّو@/ كالسbح فهيى يريد@, ع-مَن والعمل ا¡ركة به يُقصد ما ّجة Ô¡فا

/@١٣٩ . ٢ ـ َرّبنا َوهَو ا3ِ ã| وَننا ُقلأIاجُّ
أ@نّـه مع با¡ّجة@, وإ�تيان ا�حتجاج مقام ã| وتستمّرون البحث تدZون أيى
ّ وأيى ,@ أ�يـديى فـوق ã8ال بيده ونظمها وتدب�ها ورتقها أمورنا وفتق ُمرّبينا@, تعا4

ا¡ّجة@/ هذه فوق تكون حّجة
/@١٤٩ . ٦ ـ البالغة ّجة Ô¡ا فِللِّه ُقل

أ�رضمن ã| ما لكم خلق Øj سّوا@كم@, Øj أنشأ@كم@, وهو كذلک@, تكون @كيف�
العاّم وفضله ٕاحسانه ل Øgي Øj والكتب@, الرسل بٕارسال هدا@كم Øj العاّمة@, وا̀��ء النعم
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حجر ٢٠٠

قادر وهو يشاء@, من برaته وOتّص الناس@, ع- فضل لذو rا فٕاّن يشاء@, من ع-
وهذه اòلق@, ع- بالغة حّجة له تكون � فكيف يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء ما ع-

الباطل@/ وٕابطال ا¡ّق ٕاثبات ã|ا¢الف اXّدعيى يُفحم wا ã8ّال ا¡ّجة حقيقة هيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حجر@:

عـليه@, جور ÒT فهو ف@, ØÍ½الت منعه قتل@: باب من َحْجراً عليه َحَجر ـ مصبا
وَحْجر سائغ@/ وهو Tجوٌر ويقولون ا�ستعFل لكDة Hفيفاً الصلة Jذفون والفقهاء
وaايته@, كنفه أيى حجره ã| وهو والناحية�@, �الصدر ِحضـنه :@Ì»يك وقد إ�نسان
Çجر@: ß¡وا القرابـة@/ جر@: ß¡وا مّكة@/ oحط جر@: ß¡وا العقل@/ جر@: ß¡وا ُحجور@/ وا�مع
اُ�نـ�@/ الفرس أيضاً@: جر ß¡وا الرجل@/ يى Ød وباXضموم لغـة@, ا¡اء وتثليث ا¡رام@/

معروف@/ َجر@: Ò¡وا وُحجرات@/ ُحجر وا�مع البيت@, جرة@: Ô¡وا
ْجر Ò¡فـا ء@/ ãÏ¿ال ع- وإ�حاطة اÇXنع وهو مّطِرد@, واحد أصل حجر@: ـ مقا
منعه وذلک َحْجراً@, ع-السفيه ا¡ا@كُم َحَجر ويقال حاؤه@/ Ì»تك وقد إ�نسان@, َحْجر
Fك ,@ ينبغيى � ما ٕاتيان عن Zنع ٔ�@نّه ِحجراً يسّمي والعقل ماله@/ ã| ف ØÍ½الت من ٕايّاه
قصبة وَحجٌر@: ِحجر@/ لِِذيى ÕË Ò»َق ذلک ã|َهل تعا4@: قال Fك بالِعقال@, تشبzاً bًَعق يى Ød
لشّدته منه ومأخوذ عليه Tمول كلّه الباب أّن وأحسُب معروف@, َجر@: Ò¡وا ا¨امة@/
جر@: ß¡وا قياس@/ له أيضاً جارة ß¡وا أحجار@, ا�مع æأد ã| الباب وقياس وصbبته@/
Çاهم@/ ßa وهيى دارهم ناحية القوم@: وَحْجرة wا@/ وتضّن تصان وهيى اُ�ن�@; الفرس
النقاب@/ من يظهر الّذيى وهو wا يدور ما الع� ِجر ÒTو معروفة@/ أ�بنية من جرة Ô¡وا
Çمي ÔJ وذمـار ذمام ا Øu@�ٔ القرابة جر@: ß¡وا بالبيـت@/ اÔXدار هو مكّة oحط جر@: ß¡وا
فـيقول@: ُرم Ô¡ا أ�¾Îر ã| Oافه الرجَل bيَل الرجل وكان ا¡رام@/ جر@: ß¡وا فظ@/ ÔJو
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٢٠١ حجر

رأي القـيامة يوم كان فٕاذا ]كروه@, ãتنال� أن عليک حرام ومعناه حراماً@, أيى ِحجراً
جوراً@/ ÒT ِحجراً فيقولون العذاب مbئكة اÌ¿Xكون

كـَجَمل وِحـجارة@, ِحـجار الكDة ã|و أحجار القلّة ã| bعه َجر Ò¡ا ـ صحا
جر ß¡وا ِحجٌر@/ فهو حائط من َحَجرته ما وكّل والفّضة@/ الذهب َجراِن@: Ò¡وا الة@, ßbو

الُقري@/ واديى عند الشام ناحية \ود منازل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tفوظاً ء ãÏ¿ال كون أيى بالتحديد@, ا¡فظ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والصيغ@/ واXصاديق اXوارد باختbف مفهومه Oتلف اXع� وهذا وTدوداً@/

الضbل عن لصاحبه ا¡افظ وهو ]ع�العقل جر ß¡ا اXفهوم@: هذا مصاديق fن
ÇJفظونه م Øu@�ٔ القرابة مفهوم وكذلک وأعFله@/ أفكاره ã| Tدوداً وجاعله والÍÉر@,
وأمّـا ÇTدوداً@/ ويكـون سا@كـyا Jفظ وwا فُعلَة ا Øuفٕا جرة Ô¡ا وكذا به@/ وJيطون

فراجعه@/ ا¡نجرة@:
التحج� انðاعاً منه ويشتّق وTدود@, Tفوظ طبعاً لصbبته فهو َجر@: Ò¡ا وأمّا

وا¡ّد@/ ]ع�ا¡فظ ْجر Ò¡ا من F Øuا أو وغ�Yا@, وا�ستحجار
وTفوظاً@/ ت½Íفاته ã| Tدوداً يكون فكأ@نّه ا¤جورّية@: وأمّا

فواضح@/ وا¡Fية@: ]ع�الكنف إ�نسان َحجر وأمّا
وكنفها@/ وحّدها الكعبة حفظ ã| لكوuا للكعبة@: oع�ا¡ط[ جر ß¡ا وكذلک

فعله@/ Nوز � وTدوداً Tفوظاً كونه فباعتبار ا¡رام@: وأمّا
/@٤ . ٤٩ ـ ُجراِت Ô¡ا َوراِء ِمن ُينادونََک الَّذيَن ٕانَّ
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حجر ٢٠٢

Çم Øu@أ مع عyا يتجاوز و� فظ ÔI أن �بّد وTفوظة Tدودة كوuا ٕا4 ٕاشارة
ا¡دود@/ تلک يراعون و� ورائها@, من ينادونک

/@٢٣ . ٤ ـ ُحُجوركُم ã| ãçWّال بائُبكُم َوَر
وaايتكم@/ كنفكم Iت أيى

جارة@/ ß¡كا َفهيى جارة@, ß¡وا النّاُس َوقوُدها َجر@, Ò¡ ا بَعصاَك ْب ßÍÈا
والنـار@/ العـصا من فتتـأّثر هذا ومع وTفوظيxا@, صbبxا جهـة ٕا4 ٕاشارة
الوهن@, غاية ã| يكون وما uايته ã| صلباً يكون ما فzا ويتوقّد اXتوّقد@, هو والوقود

ا¡جارة@/ أو الضعيف@, إ�نسان @كبدن
/@٢٢ . ٢٥ ـ جوراً ÒT ِحجراً َوَيقوُلوَن Òللُمجرم� يومئٍذ ¿Ìي بُ G

/@٥٣ . ٢٥ ـ جوراً ÒT وِحجراً َبرَزخاً F Ôyبَي َوَجَعَل
وخ�اته لعوائده حافظاً يكون ما أيى اXانع ا¡افظ ]ع� لح ßXكا صفة جر ß¡ا

ا¤دود@/ ا¤فوظ هو وا¤جور Tفوظاً@/ Tدوداً وجاعله مضاّره عن ومانعاً
منک يصل � ÇTفوظاً@, وحافظاً Tدوداً Wنوعاً كن اُ�و4@: ا̀�ية ã| والتقدير

الكرZة@: ا̀�ية ã| Fك Tجوراً@, ِحجراً وبينه بيننا اجعل أو ٕالينا@/ ØÌ¾و ÍÈر
/@٦١ . ٢٧ ـ جوراً ÒT وِحجراً َبرَزخاً F Ô Òyبَي َوَجَعَل

حاِجزاً@/ البَحَريِن Òَب� َوَجَعَل

جر@/ Ò¡مع�ا من قريب ãçيأ Fك جز Ò¡ا فٕاّن
/@ ٨٠ . ١٥ ـ اXرَسل� جر ß¡ا َبأصحاُب كَذَّ َوَلَقد

وحافظة@/ وTفوظة Tدودة ãÏÈأ�را تلک كون ]ناسبة ا¡جر تسمية وجه لعّل
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٢٠٣ حجز

ا Ø̂ ٕا هؤ�ء أّن ٕا4 لbٕشارة \ود@: طائفة أو صا¬ قوم دون جر ß¡ا بأصحاب والتعب�
علzا@/ ٕاّ� تعلّق وليسGم ãÏÈأ�را ٕا4تلک ينتسبون

ٕا4 ا¡Çرم بـbد من أ�رض وسـط فسكن سـام فأمّا ـ ٢٣ . ١ اXروج ã|
ٕاَرم ولد ومن سام@, بن وأرفَخَشذ سام بن ٕاَرم ُولده fن ,@ Òªٕا4عا ن ØFٕا4ع حÍÉموت
و\ود@, هود ٕالzم فأرِسل الرمل@, من أ�حقاف يEلون وكانوا ٕاَرم@, بن ُعوض بن عاد

صا¡اً@/ أخاهم ٕالzم rا فأرسل وا¡جاز@, ب�الشام جر ß¡ا يEلون وكانوا
تDَء@/ من جنوب ع- ا¡جاز@, من Ø ãèالغر ال¿Êل ã| مدينة كانت جر ß¡ا ٕاّن Øj
مرحلة القري ٕا4واديى السقيا من فخذ الشام أردت وٕان ـ ١٠٧ ãÏºقد ÒXا قال

مراحل@/ ثbث تDء ٕا4 Øj مرحلة@, جر ß¡ا ٕا4 Øj فراسخ� ستّة اXتوسطة �اXرحلة
أ�رض تلک ã| سكن من كّل جر@: ß¡ا أصحاب من اXراد يكون أن يبعد bف
ال¿Ìيـفة ا̀�ية ã| مقابلÇxم عليه ويدّل بعدهم@, أو قبلهم غ�هم@, أو \ـود قوم من

ا�مع@/ باXرسل�بصيغة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حجز@:

قوGم وذلک الشيئ�@, ب� ول Ò¡ا وهو القياس مُّطرد واحد أصل حجز@: ـ مقا
ا¡جاز يت Ød ا Ø̂ وٕا صاحبه@/ من Fyم واحد كّل Zنع أن وذلک جل�@, الرَّ ب� حجزت
ال«Ìاويل وُحجزة َمعِقده@/ إ�زار@: وُحجزة Ìاة@, Ú»وال ـد Ö ÒS ب� حجزت ا Øu@�ٔ حجازاً

ب�أ�ع-وأ�سفل@/ حجز كأ@نّه وا¦ثيل@, ع-التشبيه وهذا التِّّكة@, موضع
ا¡جاز يى Ùd ويقال فصلت@, قتل@, باب من ب�الشيئ�َحجزاً: حجزت ـ مصبا
با�بال/ ٔ�@ّنه@احتجز والشام@وقيل ب�الغور Ìاة@وقيل Ú»وال Sد ب� فصل ٔ�@نّه حجازاً:

وسطه@/ ã| ه شدَّ بٕازاره@: الرجل واحتجز
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حجز ٢٠٤

اFXنعة@/ وا¤اَجزة@: فاLَجز@, منعه@, Jجزه@: َحَجزه ـ صحا
شـيئ� وكّل الشـيئ�@, ب� حجزُت من فاِعٌل وا¡اجز@: ـ ٥١٤ ا�شـتقاق

وtامة@/ Sد ب� َفَصلت ا Øu@�ٔ ا¡جاز@, يت Ød وبه ,@F Òtحجز فقد Fyبي فَصلَت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفاصل هو فيه@: الواحد وأ�صل وا¡جب@/ ا¡جر من معناه قريب جز Ò¡ا أّن
ثbثة@/ قيود وله اXطلق@, و�@]ع�الفاصل اXطلق وليس]ع�اXانع اXانع@ب�الشيئ�@,
جنوب من Wتـّدة جبال سلسلة Ìاة Ú»فال وSد@: وtامة وا¡جاز Ìاة Ú»ال وأمّا
ا�زيرة من Ø ãèالغر ا�نوب منxي ا4 العرب� جزيرة من Ø ãèالغر ال¿Êل �وهو سيناء
يسّمي اa�ٔر Mر بساحل الواقع ا�بال تلک من Ø ãèالغر فا�انب ا¨ن@/ أرض وهو
يسـّمي ا�Çبال بتلک اXتعلّقة ا�رتفاعات ã| الواقع مyا Ø ã}Ì¿ال وا�انب بالxامة@,
يسّمي ا�Çبال تلک أطراف ã| وSد امة ßt ب� وقع وما فzا@/ رياض وبلدة بالنَّْجد@,

با¡جاز@/
امة@/ ßt بbد من وَجّدة اXكّرمة ومكّة

Òَبـ� َوَجـَعَل ÒãÏºَروا ا ÒG وَجَعَل أuاراً ا ÒGWِخـ َوَجَعَل َقراراً رَض َGٔا َجَعَل ن أمَّ
/@٦١ . ٢٧ ـ حاجزاً البَحَرين

لbٕنسان@, ا¡ياة وسائل وٕاعداد اXعيشة وتقدير النعم بيان مقام ã| ا̀�ية هذه
وخليج اa�ٔر البحر ب� الواقعة كا�زيرة البحرين ب� وفاصل حاجز جعُل ومyا
لتعيّش اXوجب هو الفاصلة هذه فوجود متصل�وواحداً@, Fعله� rا شاء ولو عدن@,

فzا@/ العرب جزيرة أهل
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٢٠٥ حدب

ا̀�ية@: وأمّا

.@٢٥ ـ جوراً ÒT وِحجراً َبرَزخاً F Ôyبَي َوَجَعَل اُجاٌج ِملٌح َوهذا ُفراٌت َعذٌب هذا
/@٥٣

باXلح الفرات اXاء Oتلط � Ø8ح تعا4 له والعظمة القدرة بيان مقام ã| فهيى
أ�جاج@/

وا¡فظ@/ جر ß¡با الثانية ã|و با¡اجز@, اُ�و4 ã| Ø#يع أن فاXناسب
/@٤٧ . ٦٩ ـ حاِجزين َعنُه ِمنأحٍد ِمنكُم fا Òالَوت� ِمنُه َلَقَطعنا Ú Ôj

وقطعه@/ أخذه عن ومانعاً وبينه بيننا bًفاص يكون Ø8ح
التعب�@/ لطف \O و� والفصل@, واXنع وا¡جز ب�ا¡جر الفرق فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حدب@:

الظَّهر, ã|@ ã8ّال َدبة: Ò¡وا داب@/ ß¡ا وا�مع أ�رض@, من ما@ارتفع َدب@: Ò¡ا ـ صحا
تعطّف عليه@: وIّدَب عليه وَحِدَب مثله@/ واحَدوَدَب َحِدٌب@, فهو ظهُره َحِدَب وقد

عليه@/

باب من َحَدباً إ�نسان َحِدَب قيل ومنه أ�رض@, من ارتفع ما َدب@: Ò¡ا ـ مصبا
وا�مع حدباء@, واXرأة أحدُب فالرجل ا�ستواء@, عن وارتفع ظهُره خرج ٕاذا َتِعَب@:
ع-اXوضع, @أطلق Øj دون@مرحلة, َجّدة ع-طريق مكّة بlبقرب َديبيّة Ô¡وا ُحْدب@/
أثُق ن ØW لقيت من كّل سألت النحاس@: قال َرم@/ Ò¡ا ã| وبعضه ّل ß¡ا ã| بعضه ويقال@:
أن والقـياس ÇUّففة@/ ا Øu@أ ã| Ú ã-ع Oتلفوا فلم َديبيَة؟ Ô¡ا عن العربيّة أهل من بعلمه

ياًء@/ أ�لف انقلبت ُصغِّرت ØFفل حدباء@, أصلها يكون
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حدث ٢٠٦

أ�رض@/ من ارتفع ما َدب Ò¡فا ء@, ãÏ¿ال ارتفاع وهو واحد@, أصل حدب@: ـ مقا
واحدوَدَب@/ َحِدب يقال الظهر@, ã|َدب Ò¡وا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�Kفاض@, ٕا4 وٕا¾Ìاف ُحدور ã| أطرافه كانت ٕاذا ا�رتفاع هو َدب Ò¡ا أّن
َحَدب@/ ارتفاع لكّل يقال و�

/@٩٧ . ٢١ ـ َينِسلوَن َحَدٍب ُكّل ِمن َوُهم َوَمأُجوُج ُفِتَحتيأجوُج ٕاذا Ø2َح
ا�رتفاع يكون bف عون@, ßÌ»ُفاضيKٕا4ا� ف ßÌ¿م مرتفع موضع كّل من أيى
س�هم حّدة ٕا4 أيضاً ٕاشارة التعب� هذا ã|و وحركxم@, س�هم وب� بيyم حاجزاً

وٕاحاطxم@/ وٕا4تسلّطهم وÌºعته@,
ومأجوج@/ يأجوج ماّدة الكرZة ا̀�ية توضيح ã| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حدث@:

n أن بعد أمر حَدث يقال يكن@, n ء ãÏ¿ال كون وهو واحد أصل ا¡دث@: ـ مقا
ء ãÏ¿ال منه ُدث ÒJ كbم ٔ�@نّه هذا@, من وا¡ديث ّن@/ السِّ ّ الطّريى َدث@: Ò¡ا والرجل يكن@,

ا¡ديث@/ حسن َحِدث@, ورجل ء@, ãÏ¿ال بعد
حـادث فـهو وجـوده@, ÇQّدد قَـعَد@: باب من ُحدوثاً ُء ãÏ¿ال حَدث ـ مصبا
أهل ابتدعها ã8ّال وهيى أ�مور دثات ÔT ومه أحدثته@, فيقال بأ�لف ويتعّدي وحديث@,

�ص�@/ rا رسول حديث ومنه ويُنقل@, به يتحّدث ما وا¡ديث أ�هواء@/
حُدث ØËÉو�@ي وما@َحُدَث@, ما@قُدَم ãæأخذ يقال ,hالقد نقيض ا¡ديث ـ صحا
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٢٠٧ حدث

وا¡ديث@: ا�زدواج@/ ع- قُدم Xـكان اXوضع هذا ã| ٕاّ� الكـbم من ء ãÏ¾ ã| �داله�
وا¡دوث@: قياس@/ غ� ع- أحاديث ع- وNمع والكث�@, القليل ع- ãçيأ ,@#òا
والتحديث@: والتحّدث والتحادث وا¤اَدثة فحَدث@/ rا وأحدثه يكن@, n ء ãÏ¿ال @كون

وا¡ديث@/ التحادث حسن وَحِدُث@: َحُدُث ورجل معروفات@,
جـوهراً@, أو ذلک كـان @@ َعـرضاً يكن n أن بعد ء ãÏ¿ال كون ا¡دوث@: ـ مفر
عـهده قـُرب ما لكّل ويقال تعا4@, r ٕاّ� ليس ا�وهر وٕاحداث ٕاNاده@, وٕاحداثه@:
أمراً@/ ذلک بعد ِدث ÔJ rا لَعّل ِذ@كراً@, ِمنه لَک اُحِدَث Ø2ح ـ مَقاً� أو كان bًفع َدٌث@, ÔT
حديث له يقال منامه@: أو يقظته ã| الوحيى أو السمع جهة من إ�نساَن يبلغ كbم وكّل
حديثغ�ه@/ ã| وضوا ÒO Ø2ح َتعَجبون@, ا¡ديِث هذا أfن مثِله@, Mديٍث فليأتوا ـ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتجّدد التكّون وهذا متأّخر@, زمان ã| ء ãÏ¾ تكّون هو اXاّدة@: هذه مفهوم أّن
ã|وليس وأ�قوال@, وأ�فعال أ�عراض ã| أو والذوات ا�واهر ã| يكون أن من أعّم
ا¢Çلوقات كانت وٕان العدم@, من التكّون أو hالقد مقابل ã| كونـه ٕا4 نظر مفهومها

العدم@/ بعد موجودة حادثة متكّونة كلّها وا¤َدثات
صيغة ã|و والنسبة@ٕا4الفاعل@, الصدور إ�حداث@ٕا4جهة صيغة ã| النظر @ٕاّن Øj
من الُمحدث مع� يكون هذا فع- اXفعول@, ٕا4 والنسبة الوقوع جهة ٕا4 التحديث

حديثاً@/ يَرويى من ث ومع�الُمحدِّ حدث@, عنه صدر
والرواية @اصطbح@أهل@الدراية ã|ا¡ديث كان وٕان مطلق, أّن@مفهوم@اXاّدة فظهر
ا¡ديث@, يرويى من ث والُمحدِّ �ع�, ة Ø_�ٔا من أحد أو �ص� Ø ã*الن عن يُنقل ØFع |ãعبارة والُمحِدث /@hالقـد يقابل ØFع عبارة والكـbم ا¡gة أهل اصطbح ã| وا¡ادث
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حّد ٢٠٨

@مستحدثة@/ ãæمعا كلّها وهذه حالة@طهارته/ َحَدث@يُبطل عنه من@صدر اصطbح@الفقهاء
ِمن ِذ@كٍر ِمن يأتzم ما ذلَکأمراً@, َبعَد ِدُث ÔJ3ا َلَعلَّ ِذ@كراً@, ِمنُه لََک اُحِدَث Ø2َح

َدث@/ ÔT م Øwَر
الفاعل@/ من الفعل صدور جهة ٕا4 فzا فالنظر

ا3@/ فتح ا ß[ م Ô Òuثو دِّ ÔIأ ْث@, َفَحدِّ َربَِّک بنعمة وأّما

بالذكر اXربوطة@وQديدها أ�حاديث والغرض@مذا@كرة الوقوع, ٕا4جهة فالنظر
الناس@/ قبال ã|

و Ô ÒG يَشAيى َمن ـديث@, Ò¡ا ذا@ ßw ُيؤِمنـوا@ Òn ٕان ه@, ßَغ� َحديٍث ã| وُضوا ÒO Ø2َح
َيفقهـوَن َيكادوَن G الغاِشـَية@, َحديُث أتاَك َهل ,@Ïºُمو َحديث أتاَك َهل ديث@, Ò¡ا

أحاديَث@/ َجَعلناُهم َو َحديثاً@,

ã| فالنظر كان@, مقولة ّ أيى من ويُنقل ويُروي بالذكر يتجّدد ما كّل ٕا4فا¡Çديث #Çòا ã|و النقل@, جهة ٕا4 الرواية ã|و وقع@, ما ونقل التجّدد جهة ٕا4 ا¡ديث
فقط@/ إ�خبار جهة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّد@:

وأحّدت هاء@, بغـ� حاّد فهيى ِحـداداً Iّد زوجها ع- اXرأة حّدت ـ ع-مصبا Í½واقت Ø ã~bالث ّ أ�صمعيى وأنكر Xوته@, الزينة تركت ٕاذا ّدة ß ÔTو ّد ß ÔT فهيى ٕاحداداً
Çuاياtا@/ بـذكر Vاوراtا عن tا Øñم قتل@: باب من حّداً الدار وحـددت ,@ ّ الرباعيى
فهو منعتَه ٕاذا أمره@: عن حددته واXنع@/ الفصل اللغة@: ã| وا¡ّد جلدته َحّداً@: وَحَددته
من ّد ß ÒJ وغ�ه السيُف وَحّد إ�قدام@/ من [نع ا Øu@�ٔ ال¿Ìعّية@, ا¡دود ومنه Tدود@,

والتضعيف@/ باGمزة ويعّديى ماض@, قاطع أيى وحاّد حديد فهو حّدة ÍÈب باب
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٢٠٩ حّد

بـ� ا¡Çاجز فا¡ّد@: ء@/ ãÏ¿ال َطَرف ãæوالثا اXنع@, أ�ّول أصbِن@, حّد@: ـ مقا
الدخول@, الناسمن Xنعه َحّداد للبّواب ويقال Wنوعاً@, كان ٕاذا Tدود وفbن الشيئ�@,
Zنعه ٔ�@نّه َحّداً يى Ød ãÏ¼العا وَحّد وشّدته@, وصbبته �متناعه حديداً ا¡ديُد يى Ødو
ال¿Ìاب@: وحّد حرفـه@, وهو السـيف َحّد فقوGم ا̀�خر@: أ�صل وأمّا اXعاَودة@/ عن

صbبته@/

َحـَدٌد@: أمر وهذا اXنع@/ وا¡ّد@: منxاه@/ ء@: ãÏ¿ال وحّد ا¡اجز@/ ا¡ّد@: ـ صحا
ا¢الفة ة@: وا¤ادَّ /@ ا¡دَّ عليه أeت الرجل@: وحددُت باطلة@/ َحَدد@: ودعوة حرام@, مَنيع
واحـتّد النظر@, وأحددت بأسه@/ الرجل@: وحّد التحاّد@/ وكذلک عليک@, Nب ما ومنع

الغضب@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصداقـاً Hتلف ّدة ß¡وا والشّدة@, ّدة ß¡ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã|و شحُذه@/ السيف@: حّد ã|و َسورته@/ ال¿Ìاب@: حّد ã| فيقال اXوضوعات@, باختbف
شـخص@: عـ- ا¡Çّد ã|و له@/ الðيّن ترك الزوج@: ع- ا¡ّد ã|و نفوذه@/ النظر@: حّد
Wنوعيّته الرجل@: Tدوديّة ã|و ومشّخصاtا@/ اtا ØñW الدار@: حدود ã|و عليه@/ الغضب
وسورة حّدة ذا لكونه وا¡ديد@: وشّدة@/ بأس ذو حاّد@: ورجل جهات@/ أو جهة من
نافذ شديد أيى ِحداد@: وا�مع حديد ولسان قاطع@/ حديد@: وسكّ� نفسه@/ ã| وشّدة
وبأس ِحـّدة فzا ã8ّال القاطعة الشديدة ونواهيـه أحكامه تعا4@: rا وحدود حاّد@/

وَسورة@/

يعمل من أيى واXداومة, ع-ا�ستمرار الصيغة تدّل اXفاعلة@: من اّده ÔJ ه وحادَّ
والعطوفة@/ والرaة واòضوع اللينة خbف واòشونة@, والصbبة وا¡ّدة بالشّدة

وا¢Çالفة وا¡رمة وا¡اجز وا�نxاء والغضـب باXنع اXاّدة ترbـة أّن فظهر
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حّد ٢١٠

أ�صل لوازم ومن Vازيّة ãæمعا ا Øu@وأ التحقيق@, خbف ع- كلّها وغ�ها@: والطرف
مصاديقه@/ أو

الفارسيّة ã| عyا Ø#ويع ا¡ّدة@, هو كّلها@: اXوارد ã| ا¤فوظ الواحد فأ�صل
�تندي�@/ بكلمة

ٕا4 مـتوّجهة ا¤Çدود ã|و الفـاعل@, جانب من متحقّقة ا¡اّد ã| ا¡ّدة ٕاّن Øj
با¡ّد@/ Tاطاً واقع فهو اXفعول جانب

/@٦٣ . ٩ ـ َوَرسولَه ا3َ اِدِد@ ÔJَمن أ@نّه َيعَلموا nأ
اG�ّٕية@/ وظائفه قبال ã| واòشونة وبالشّدة حاّداً bًعم يعمل من أيى

/@١٨٧ . ٢ ـ َتقربوها Wَف ا3ِ ُحدوُد ِتلَک

/@٢٢٩ . ٢ ـ ا3 ُحدوَد َيَتَعدَّ َوَمن

ا3@/ ُحدوَد@ @Dيُق أن ا3ِ@, دوِد Ô ß¡ وا¡افظوَن
/@٢٢٩ . ٢ ـ ا3 ُحدوَد@ @Dيُق Gّ@أ Ôrِخف فٕان

وا¤ّرمات@/ الواجبات من ا¡اّدة اXلِزمة وأ�حكام رة القوان�اXقرَّ أيى
ÇTّرمة@, أو واجبًة ٕالزام@, فzا ã8ّال أ�حكام ٕا4 من½Íفة ا¡دود أّن \O و�
اÇXوارد@, تلک ã| أيضاً hالكر القرآن ã| ذ@كرت وقد ـّدة@, ß¡ا مفهوم ]Çناسـبة وهذه

/@Fوأحكامه والطbق @كالصوم
/@٢٥ . ٥٧ ـ َشديد بأٌس فيه ديَد Ò¡ ا َوَأنَزلنا

اXاّدة@/ هذه ã| أ�صل من قلنا ما يؤيّد والشّدة@: بالبأس ا¡ديد توصيف
/@٢٢ . ٥٠ ـ َحديٌد اليَوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ
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٢١١ حدق

الظلFنيّة وا¡جب اXاّدية التعلّقات فٕاّن ـ ِغطاَءك َعنَک َفَكَشفنا ا̀�ية@: وأّول
عن انقطع من أّن Fك ,@Í½الب فيقوي التجّرد@, وJصل ا̀�خرة Ònعا ã| ترتفع الدنيويّة
التجّرد له اZ�ٕان@واليق�@وIّصل بنور قلبه ا̀�خرة@وتنّور nٕا4عا وتوّجه الدنيا عbئق

ونافذاً@/ حديداً ب½Íه يكون واòلوص@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حدق@:

باب من Jِدق َحَدق لغة@: ã|و به@, أحاطوا ٕاحداقاً@: بالبلَد القوم أحَدق ـ مصبا
وا�مع سوادها@, العـ�@: وَحَدقُة ٕاليه@/ النظر شـّدد Iديقاً@: بالنظر ٕاليه وَحّدق ÍÈب@/
ٔ�ّن مـفعولة@, ]ع� فعيلة حائط@, عليه يكون البسـتان وا¡ديقة@: وَحَدقات@/ َحَدق
حائط@, بغ� كان وٕان ع-البستان ا¡ديقَة أطلقوا Ø8ح توّسعوا Øj أحَدق@wا@, ا¡ائط

دائق@/ Ò¡ا وا�مع
بالرجل القوُم َحَدق يقال: ء@, ãÏ¿ب يط ÔJ ء ãÏ¿ال وهو واحد أصل حدق@: ـ مقا
العـ�@] [@ناظر ã Ù* بالصَّ Iيط ا Øu@�ٔ السواد وهيى هذا من الع� وَحَدقة به@/ وأحدقوا

الشجر@/ ذات أ�رض وا¡ديقُة@: النظر@/ شّدة والتحديق ِحداق@/ وا�مع
به وأحاَط ء ãÏ¿ب استداَر ء ãÏ¾ وكّل استداَر@, وأحَدق@: ُء ãÏ¿ال به حَدق ـ لسا
أو حاجز@, wا وأحَدق اسـتداَرت أرض كّل الرياض من ا¡ديقـة به@/ أحَدق فقد

الع�@/ وسَط اXستدير السواُد َدقة@: Ò¡وا مرتفعة@/ أرض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باGمزة أو با¡رف وتعديتـه �زماً@, ا�سـتدارة ]ع� �زم Vـّرداً دق Ò¡ا أّن
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حذر ٢١٢

به Jيط Mائط ا�ستدارة له ثبت ما أيى اXع�@, ذلک من فعيلٌة وا¡ديقة والتضعيف@,
مع اXفعـول@, ]ع� كوuا ٕا4 حاجة و� ذلک@, غ� أو بارتفاع أو ملتفّة بأشجار أو
أو نف«Îا ã| استدارtا ]ناسبة الع� اËºلداخل كالثََّمرة َدقة Ò¡وا ليست]تعّدية@/ ا Øu@أ

wا@/ اXستدير العظم بٕاحاطة
Í½الب ٕاحاطة باعتبار أو ا¡دقة@, من ّ انðاعيى اشتقاق ٕامّا فهو التحديق وأمّا

ا¤ِدق@/ التاّم ونظره الكامل وتوجهه
/@٦٠ . ٢٧ ـ wجة ذاَت َحدائَق ِبه فأنَبتنا

/@٣٠ . ٨٠ ـ ُغلباً َحداِئَق َو

/@٣٢ . ٧٨ ـ َوَأعناباً َحداِئَق ِللُمتَّق�َمفازاً ٕاّن

Uصوص/ @@قوام@@ا¡ديقة@ليس@با¡ائط@و�@بشجر التعب�ات@أّن من@هذه ويستفاد
أ�شجار@/ متكاثف وأ�غلب مستديرة@/ ذاتwجة روضة عن عبارة هيى بل

بأ�شجار@/ ا�ستتار ا�نّة ã|و ا�ستدارة@, ا¡ديقة ã| فيbحظ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حذر@:

وتأّهب@, ]ع�استعّد كلّها واحWز واحتذر َتِعب@, باب من َحَذراً َحِذر ـ مصبا
ء ãÏ¿فال خافـه@, ٕاذا َء ãÏ¿ال وحِذر ل@/ ßa مثل ذر ß¡ا منه وإ�سـم وَحِذر@, حاِذٌر فهو

فحِذره@/ َء ãÏ¿ال وحّذرته وف@/ ÒU أيى Tذور
َحَذاراً@, Jَذر َحِذر يقال@: والتيّقظ@/ التحّرز من وهو واحد أصل حذر: ـ مقا
وٕانّا وُقِرَئْت@: ٕاحَذْر@/ ]ع� وَحذاِر متحـّرز@, متيّقظ وِحذِريان@: وَحذور َحِذر ورجل

الفزع@/ وا¤ذورة@: خائفون@/ وَحِذرون@: متأهِّبون@, قالوا رون@, حاِذ �ميٌع
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٢١٣ حذر

َحِذر ورجل َحَذراً/ أحَذره َء ãÏ¿ال حِذرُت وقد التحّرز, َذر: Ò¡وا ذر ß¡ا ـ صحا
ذرّية@: ß¡وا ا¤اَذرة@/ ذار@: ß¡وا التخويف@/ والتحذير /@ وَحذاِريى َحِذُرون وا�مع َوَحُذر,

/@ ذاريى Ò¡ا وا�مع غليظة@, أ�رض من قِطعة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـطلق � اÇòوف@, عن ÑÏ¾النا التحّرز هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ذلک آثار fن وغ�ها@: والتأّهب والتيّقظ ا�ستعداد وأمّا اòوف@/ مطلق و� التحّرز

ولوازمه@/ أ�صل

ãæوالثا أ�ّول@, ã| ملحوظ اòوف أّن والورع@: والتحـّرز ا¡ـذر ب� والفرق
العـقل يـنافيه ØFع التحّرز هو الورع فٕاّن وجه@, من وخصوص عموم Fyبي والثالث

/@� أم كذلک العرف ã| كان سواء وال¿Ìع
ربَّک َعذاَب ٕانَّ اXوت@, َحَذر رون@, َذ ÒJَلَعلَُّهم َعلzم@, ل ÚCت أن اXنافقوَن َذُر ÒJ

َنفَسه@/ ا3 ُر@كُم ذِّ ÔJو ذوراً@, ÒT @كاَن
اòوف ع-حصول د�لة فيه ٕاذ مواردها@: ã| اXاّدة wذه التعب� و�@O\لطف

أحدYا@/ Iقّق اXنظور وليس معاً@, والتحّرز

/@١٠٢ . ٤ ـ ِحذَر@كُم وُخذوا

/@١٠٢ . ٤ ـ م Ô Òxوأسِلَح ِحذَرُهم َوِليأُخذوا
هيى ـذر Ò¡ا ونتيجة مصـدراً@, ذر Ò¡ا من Jصل ما ]ع� مصـدر Ëºا ـذر ß¡ا

الغفلة@/ وعدم والتوّجه وا�حتياط وا�ستعداد التأهُُّب

/@٥٦ . ٢٦ ـ حاِذروَن ميٌع Ò Ò� وٕانّا
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حرب ٢١٤

ّ أيى عـن Ø}ونتو يواجهنا مكروه ّ أيى عن نتحّرز متّحدة Vتمعة أفراد وٕانّا أيى
حال@/ ّ ع-أيى ا�حتياط نWك � Uالفينا مقابل ã|ونتأّهب ونستعّد بأسJّددنا

القول@: هذا عن أجاب تعا4 rا ٕاّن Øj
/@٦ . ٢٨ ـ ذرون ÒJ كانوا ما م Ôyِم ا ÔYَوُجنوَد َوهاماَن فرعوَن َ ونُِريى

وحاذرين@/ متحّذرين دا_اً كانوا م Øu@أ الكرZة ا̀�ية هذه من فيعلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرب@:
بعض والثالث ُدَويِّبـة@, وا̀�خر َلب@, السَّ أحدها@: ثbثة@, أصول حرب@: ـ مقا
وقد ماَله@, حربته يقال َلب@, السَّ وهو َرب Ò¡ا من واشتقاقها ا¡رب@, فأ�ّول@: ا£الس@/
بأمر قَؤوم شجاع Tراب@: ورجل روب@/ Ò¤ا ريب@: Ò¡وا َحَرباً@/ ُسِلبَه أيى ماُله@, ُحِرَب
ويقال بعد@/ يقم n ُسِلبه فٕاذا به يعيش الّذيى ماله الرجل@: وَحريبة Gا@/ Ì¾مبا ا¡رب
وأمّـا ِرب@/ Ò¡ا الرجل وكذلک شـيئاً@, ُحِرب كأ@نّه غضـبه شّدة من أيى َحِرب@, أسد
صدر وهو راب@, ß¤ا والثالث@: ِحرباؤها@/ Dك ٕاذا ْرِبئة Ò ÔTأرض يقال رباء ß¡فا َويِّبة@: الدُّ

الُغرفة@/ راب ß¤ا ويقولون اريب@/ ÒT مع Ò�وا ا£لس@,
بالبناء وُحِرب َحِريٌب@, فهو ماله bيَع أخذ َتِعب@: باب من َحَرباً َحِرَب ـ مصبا
يقال اُن�@, ولفظها ذلک@, من واXنازلة اXقاتلة رب@: Ò¡وا Tروب@/ فهو كذلک@, مع�للمفعول ٕا4 ذهاباً تذّكر وقد اbòص@, وصعب أ�مر اشتّد ٕاذا ساق ع- ا¡رب قامت
اXسلم�@/ مع Gم صلح � الّذين الكفر بbد ا¡رب@: ودار شديد@/ حرب فيقال القتال@,
ÇTراب ومنه ا£الس@, أ¾Ìف هو ويقال ا£لس صدر ـراب@: ß¤وا Tاربة@/ وحاربته
وJارب الشيطان @Jارب ã Ù-صXا ٔ�ّن ا¤اربة من مأخوذ ã Ù-صXا Tراب ويقال , ã Ù-صXا

نفسه@/
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٢١٥ حرب

ُحريب تصغ�ها اòليل@: قال حرٌب@/ بيyم وقعت يقال ُتؤّنث@, ا¡رب ـ صحا
ا¡رب د@: Ø#Xا وقال مصدر@, أ�صل ã| ٔ�@نّه :@ ãæازXا قال العرب@, عن رواية هاء bب
]Çع�@, وحـاربوا@: واحـWبوا وIاربوا عدّو@, أيى ãحاَرب� Xن حرٌب وأنا تذّكر@/ قد
أغـضبته@/ وَحَربته@: غضبه@/ اشتّد الرجل@: وَحِرب ُحروب@, صاحب رب@: ßT ورجل
الّذيى مالُـه الرجل@: وَحريبة التحريش@/ والتحريب: دته@/ حـدَّ ٕاذا السـنان@, بت وَحرَّ
ماُله@: الرجُل ُحِرب وقد ء@, ãÏ¾ bب وتركه مالَه أخذ ٕاذا َحرباً@: ُربُه ÒJ َحَربه به@/ يعيش

عدّو@/ من يغنمه ع-ما َدللته أيى وأحربته@: وَحريٌب@/ Tروب فهو ُسِلَبه@,
سَلب كّل يُسّمي قد Øj ا¡رب@, ã| َلب السَّ وا¡رب@: معروف@/ ا¡رب@: ـ مفر
كفَعلَة ربة Ò¡ا وأصله معروفة@, للحرب آلة رَبة@: Ò¡وا ا¡رب@/ ٕاثارة والتحريب@: َحرباً@/
Øbتتل ُدويّبة رباء@: ß¡وا ا¡رب@/ ã| آلة كأ@نّه رب ßT ورجل راب@/ ß¡ا من أو ْرب Ò¡ا من

Iارwا@/ ا Øu@كأ الشمَس

أدريى � :@kحا أبو قال حروب@/ وا�مع لم@, السِّ ضّد ْرب@: Ò¡ا ـ ٧٥ ا�شتقاق
ورجـل ]اله@/ اُصيب ٕاذا الرجل وُحِرَب َرب@/ Ò¡ا من أو ْرب Ò¡ا من َحرب اشـتقاق
وأ¾Ìف البـيت صـدر راب@: ß¤وا ُيسعرها@/ َحرب صاحب كان ٕاذا راب@: ßTو َرب ßT

والُغرفة@/ فيه@, موضع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø#ويع السلم@, يقابل ما وهو ,@bًعم ّدة ß¡ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
با¤اربة عنه Ø#يع واستمّر@: استدام ٕاذا اXفهوم وهذا �ستñه�@/ بكلمة الفارسيّة ã| عنه

مفاعلة@/ ع-
فيه يقال وأ�ّول اXال@, ٕاتbف ]نظور أو النفس ٕاتbف ]قصد ٕامّا ا¡رب ٕاّن Øj
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حرب ٢١٦

اXال@/ بسلب عنه Ø#يع ãæوالثا اXقاتلة@,
ا¤Çاربة مـقام ã| أ�غلب ã| ومقصوداً أصليّاً منظوراً النفس ٕاهbك كان وØXا
با¤اربة@/ أو ا¡رب ]طلق عنه Ø#يع شديدة@: مستدZة ومقابلة كث� ٕا4عمل وJتاج
اXتعلِّق بعنوان اXال ذ@كر ٕا4 ا�ستعFل مقام ã| فيحتاج أخذه@: أو اXال ٕاتbف وأمّا

ماُله@/ الرجُل ُحِرَب أو مالَه الرجَل َحَربت فيقال ثانياً@:

النسبة@/ من [يñاً أو الرجل من بدً� اXال يكون أن والظاهر
والِمـحراب وا�حWاب التحارب من اXـاّدة مشـتقّات سائر أ�صل ويؤيّـد

وغ�ها@/ والتحريب والِمحرب
/@١٠٧ . ٩ ـ َوَرُسولَه ا3َ حاَرَب ن Ò ßX رصاداً وٕا
/@٣٣ . ٥ ـ َوَرُسولَه ا3َ ارُبوَن ÔJ الَّذيَن َجزاُء ا Ú̂ ٕا

واbòف@/ ا¡رب يستدZون أيى
/@٢٧٩ . ٢ ـ َوَرُسولِه ا3 ِمَن ْرٍب Ò ßM فأذنوا َتفَعُلوا Òn َفٕان

/@rا جانب من الواقع با¡رب فأذنوا أيى ,@oٕا4التعظ ٕاشارة ا¡رب تنك�
وهـذه bًعم ّدة ß¡ا به يتحقّق ما أيى به َرب ÔJ ما ومعناه ِمفعال ا¤راب ٕاّن Øj
مع ا£اهدة مقام ã|و أ�سلحة عن عبارة العدّو مع والتحديد ا¤اربة مقام ã| الوسيلة
غرفة أو مسجد من للعبادة@, يستعّد Tّل عن العبادة ã| وا¡ّدة اGوي وTاربة النفس

خالية@/

Ø-يـتخ أ@نّه بلحاظ وهذا للسلطان@, Uصوصة بيت أو غرفة ع- يطلق وقد
ع-أ�عداء@/ وا¤اربة واXقابلة اXملكة لتدب� فzا
/@٣٧ . ٣ ـ راَب ß¤ا َز@َكريّا zا َعلَ َدَخَل F @ُكلَّ
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٢١٧ حرث

/@٣١ . ٣ ـ راب ß¤ا ã| ã Ù	ُيَص ßmقا َوهَو
/@١١ . ١٩ ـ راِب ß¤ا ِمَن َع	َقوِمِه َفَخَرَج

والصلوة@/ للعبادة اXعّد ا¤ّل يراد
با¤اربة التوّجه ٕا4 ٕاشارة �مَفَعل�@: اXكان Ëºٕا � ا̀�لة Ëºٕا بصيغة ع-والتعب� يدّل � ا¡رب مكان ã| القيام فٕاّن ٕالzا@, والتوّسل العـبادة ã| وا¡ّدة وا£اهدة

ا¡رب@/ بآلة التوسل bRف العمل@,
/@١٢ . ٣٤ ـ اريب ÒTِمن َيشاء ما لَُه َيعَملوَن

السbح@/ Tراب]ع� bع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرث@:

وحرث حارث@/ فهو Çعه@/ Òb قتل@: باب من َحرثاً اXال الرجل حرث ـ مصبا
عـ- وÇbع ÓÊºٕا اXصدر اسـتعمل Øj َحّراث@, فهو للزراعـة@, أثاَرها حرثاً@: أ�رَض
َلكُم@: َحرٌث ِنساؤكُم تعا4@: وقوله ارث@/ Ò¤ا وا�مع رث@, Ö Ò¤ا اXوضع Ëºوٕا حروث@,

بالبذور@/ لbستيbء@, أرحامهّن ã| Òbتل ã8ّال النطفة ت Ø{فش التشبيه@, ع- Vاز
تعيش كأ@نّک لدنياك اُحُرث ا¡ديث@: ã|و وbعه@/ اXال كسب ْرث@: Ò¡ا ـ صحا
ّراث@: Ò¡وا الزرع@, ْرُث@: Ò¡وا بالشام@, جبل وهو و�ن Ò�ا قُلل من قُلّة وا¡ارث أبداً@/
ُهِزلت@/ Ø8ح علzا Ìºَت وأحَرثxا@: الناقَة وَحرثت أدَرسه@/ القرآَن@: أحَرث الزّراع@/

حّر@كxا@/ الناَر@: وحرثُت
ء@/ ãÏ¿ال Çَزَل Ôv أن وا̀�خر والكسب@, ا�مع أحدYا@: أصbن@: حرث@: ـ مقا
َحرث الباب هذا ومن حاِرثاً@/ الرجل يى Ød وبه وا�مع@, الكسب وهو ا¡رث فأ�ّول@:
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حرث ٢١٨

أ�صل وأمّا ولـده@/ ُمزَدرُع ا Øu@أ وذلک تشـبيه@, فهذا الّزوج@, َحرُث واXـرأة الزرع@,
أيضاً@/ وأحرثها َهَزGا@, الناقَة@: َحرَث فيقال@: ا̀�خر@:

حـَرَث قوGـم@: من ٕامّا شـيئ� أحد من ا¡ارث واشتقاق ـ ٤٤ ا�شـتقاق
Gا@, كسَب ٕاذا لدنيـاه َحرَث قوGم من أو للزرع@, أصلحها ٕاذا َحرثاً ُرثها ÒJ أ�رَض
راث@: ß¤وا ̀�خرته@/ يكتسب أيى ـ َحرثه ã| لَُه نَِزد ة ِخَر ÐGا َحرَث ُيريُد كاَن َمن ومنه
للزرع إ�صbُح يسّمي وقد بعينه@, الزرع وا¡رث@: التَّّنور@/ أو النار wا Iّرك خشبة

ا¡رَث@/ ِلَک Ôvو التEيل@: ã| ٔ�ّن أع-@, وأ�ّول َحرثاً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النتيجة وIصيل الزرع من ا¤صول بلوغ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
زرع ما ظهور اXقام هذا ã|و ا¡صاد@, وقبل الزرع بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا منه@,

وQّليه@/ واخÍÉاره
تعا4@: اXع�قوله هذا ع- ويدّل

/@٦٣ . ٥٦ ـ الّزارعوَن ُن ÒL تزَرعونَهأم Ôrأأن رُثون ÒI ما Ôrأَفَرأي
Iرثونه@/ Ø8ح أّوً� زرعتموه قد أيى

/@٢٠٥ . ٢ ـ والنَّْسَل ْرَث Ò¡ا ِلَک Ôvو تعا4@: قوله وكذلک
له@/ مع� � حصاده بعد أو وبدّوه ظهوره قبل الزرع ٕاهbك فٕاّن
/@٢٢ . ٨٨ ـ صاِرم� Ôrُكن ٕان ع	َحرثكُم أنأغُدوا وهكذا@:
خارجاً@/ اXوجود الظاهر ع-ا¡رث يتعلّق ا Ø̂ ٕا م ÒÍ½ال فٕاّن
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٢١٩ حرج

/@٢٢٣ . ٢ ـ Ôrِشئ Øæَحرثكُمأ فأتوا َلكُم َحرث ِنساُؤ@كُم
rعمل Tصو�تXا وهّن ًة, ØÌ»وم ابxاجاً كا¡رث@يوجب@مشاهدtا ّن Øu @إ أيى
تعا4@: قال Fك للنسل@/ وتّدخروuا معها وتعيشون ٕالzا تسكنون الدنيويّة ا¡ياة ã|
َزوج ُكـلِّ ِمن وأنبَتْت َورَبت ت Øðٕاه ٕالzا@, لتسُكنوا أزواجاً أنُفِسكُم ِمن َلكُم َخَلَق

ُكّلها@/ اGٔزواَج َخَلَق الَّذيى ُسبحاَن يج@, Òw
ووقعوا بالزرع رث Ò¡ا Ìوا Ø»ف حيث ا̀�ية Ìين@تفس�هذه Ø»فXع-ا اشتبه وقد
تـوجب ا¡Çياة ã| معها والتعيّش ٕالzا للسكون النساء فٕاّن ا¡قيقة@, عن اLراف ã|

ا¡ياة@/ تلک آثار من والزرع وwجة@, Ìة Ø»م ا�نسwا

/@٢٠ . ٤٢ ـ ِمyا نُؤته نيا الدُّ حرث ُيريُد كاَن َمن
Tصـول مقابل ã| ماّديـة@, ونتيجًة الدنيويّة ا¡ـياة ã| يعمل ا ØW Tصوً� أيى

َحرثه@/ ã| لَُه نَِزْد ِخرة ÐGا حرَث ُيريُد كاَن َمن :@ ã| Fك ّ اُخرويى
أ�صل هذا من كلّها بالناقة@: والس� والدرس وا�مع الكسب oمفاه ٕاّن Øj

وIصيلها@/ وأخذها النتيجة حصول ٕا4 مرجعها فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرج@:

وصدر /@ ßjأ الرجل@: وحِرج ضاق تِعب@: باب من َحَرجاً صدُره َحِرَج ـ مصبا
Uالفاً لفظه ورد ا ØW هذا Iّرجاً@, إ�نسان وIّرج /@ ßjآ حِرٌج@: ورجل ضّيق@/ حِرٌج@:
عن به Oرج ما فعل ٕاذا Iّنـث يقال Fك ا¡رج@, به جانَب bًِفع فَعَل واXراد Xعـناه@,
ألفاظها@, معانzا Hالف أفعال للعرب :@ Ø ãèأ�عرا ابن قال والنقض�@/ �التخلّف نث ß¡ا
بـلفظ ورد ما الباب هذا ومن اGجـود@/ ترك ٕاذا وtّجَد@, Øj@وتأ وIّنَث Iّرَج قالوا
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حرج ٢٢٠

يداك@/ تربت والتحريضكقولک ا¡ّث بل الدعاء@, به يراد و� الدعاء
وقرٔي الراعية@, ٕاليه تصل � الشجر كث� ضيّق وَحَرٌج@: َحِرج مكان ـ صحا
الع�وك«Ìها �بفتح نَف والدَّ والَفَرد الَوَحد ]Eلة وهو َحَرجاً@وَحِرجاً@, صدَره ـ@@Nعل
الطويلة ويقال الضامرة@, الناقة أيضاً@: وا¡رج /@j�ٕا وا¡رج@: واحد@/ مع� ã| فzا�@,

أ�رض@/ ع-وجه
Qّمع وذلک فروعه@, َمرجع وٕاليه الباب مُعظَم وهو واحد أصل حرج@: ـ مقا
َحَرجات@/ ا�مع ã| ويقال شجر@, Vتَمع وهيى َحَرَجة bع َرج Ò¡ا fنه وضيقه@, ء ãÏ¿ال
ا¡�ان�@/ �من اُر ÒI أيى َرج ÒI الع� َحِرجت ويقال الضيق@/ َرج@: Ò¡وا ,j�ٕا ومن@ذلک@:
الّذيى ال«Ìير َرج@: Ò¡وا حّرمها@/ بتطليقـة@: وأحَرَجها َحُرم@/ أيى ظلمک@, Ú ã-ع وَحِرَج

َحَرٌج@/ فَّة@: ß¤وا /@çو ÒXا عليه مل ÔI
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
التـجّشـم من Iصل معنـويّة ضغـطة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن

اXشّقة@/ وIّمل والتكلّف
اXفهوم@/ ذلک آثار من فهيى :@hوالتحر وا¡�ة والتجّمع الضيق وأمّا

ومشّقة@/ ضغطة ã|وقعت ا Øuفكأ الضامرة@: الناقة وأمّا
ُيـِضـلَّه أن ُيرْد َوَمن الكرZة@: ا̀�ية ã| وا¡رج الضيق bع اXع� هذا ويؤيّد

/@١٢٥ . ٦ ـ Êء Ú»ال ã| ُد عَّ َيصَّ ا Ø̂ @كَأ َحَرجاً َضيِّقاً َصدَره َعْل ÒN
مðلزً� مضطرباً يكون بل فيه@, اطميـنان � من¿Ìح غ� صـدره يكون أيى

الشيطانّية@/ الوساوس من ضغطة ã|و ضيّق فهو متوحشاً
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٢٢١ حرد

ـ Çريضَحـَرج ÒX َع	ا Gَو َحَرج@, َع	اGٔعرح Gو َحَرج@, َع	اGٔعمي لَيَس
/@١٧ .@@٤٨

علzم@/ ومشقّة تكليف توّجه من ضغطة ã| يقعون bف
/@٧٨ . ٢٢ ـ َحَرج ِمن ين الدِّ ã| َعَليكُم َجَعَل َوما

تشـق أمـور وIميل شاقّة تكاليف توّجه من ضغطة حدوث يوجب � أيى
علzم@/

معنويّة شاقّة أمور توّجه ã| يستعمل ا¡رج أّن وا¡رج الضغطة ب� والفرق
ا¤سوسات@/ ã| والضغطة وغ�ها@/ والوساوس @كالتكاليف

َنفساً ا3ُ ُيَكلُِّف G تعا4@: قال Fك ـ وال¿Ìح والطمأنينة الوسع ا¡رَج@: ويقابل
/@ َصدريى ã� ْح ÒÌ¾ا َربِّ الُقلوب@, ØLَتطَم ا3 ِبِذكِر Gأ سَعها@, ُو Gّٕا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرد@:

اÇXصـدر@/ يسكّن وقد ,@ Óومع� وزناً َغَضـباً@, َغِضَب مثل َحَرداً َحِرَد ـ مصبا
عقال ومن خلقة عصبه يبس َحَرداً@: Ôالبعـ� وحرد قصـد@/ بالسكون@: َحرداً وحَرد

أحرد@/ فهو ,@Ï¿م ٕاذا فيخبط وLوه
وَغدوا ـ قصدَك@, قصدُت َحْرَدَك@: َحَرْدت قصد@, َحرداً@: Çِرُد ÒJ َحَرَد ـ صحا
ِحراداً إ�بُل حارَدِت قوGم من َمنع@, ع- وقيل َقصد@, ع- أيى ـ قاِدرين ع	حرٍد
مطرها@/ قّل نُة@: السَّ حاَردِت َدّرها@/ قليلة ã8ّال الناقة@: من رود Ò¡وا ألباuا@/ قّلت ـ@@أيى
الغضب@/ َرد@: Ò¡وا الطهم@/ ÔO nو منفرداً ونزَل قومه عن تنّحي أيى ُحروداً ِرُد ÒJ وَحَرد
يقال القصد@/ فأ�ّول@: /@ والتنّحيى والغضب@, القصد@, ثbثة@, أصول حرد@: ـ مقا
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حرد ٢٢٢

َحـرداً@/ َغِضَب@, الرجُل@: َحِرَد يقال الغضـب@/ :@ ãæوالثا قصَده@/ قََصد أيى َحرَده َحَرد
ُد وا¤رَّ ياً@/ متنحِّ َحريداً@: فbن نزل يقال والعدول@/ التنّحيى والثالث@: حاِرٌد@, أسد ويقال
عليه كانت @ ØFع عدلت ا Øu@أ وذلک لَبyا@, قلَّ الناقُة@: وحاردت ج@/ اXعوَّ ء@: ãÏ¾ كّل من

السنُة@/ حارَدِت وكذلک ّر@/ الدَّ من

ع- أيى ـ قادرين ع	َحْرٍد وغدوا ـ@ وغضـب حّدة عن اXنع ْرد@: Ò¡ا ـ مفر
ع-ذلک@/ قادرين يتناولوه أن من امتناع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهوم هذا وبتناسب حّدة@, ع- التنّحيى هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
عن واXنع �òا قلّة وهو والنـكد وا�عوجاج والعدول واXنع الغضب ã| تسـتعمل

ّر@/ الدَّ

ٕا4 والقـصد التـوّجه Øj ء ãÏ¾ عن والتنّحيى العدول باعتبار فهو القصد@: وأمّا
اXصاديق@/ هذه bيع ã| مأخوذ وا¡ّدة التنّحيى فقيد يقصده@, جانب

َع	َحرٍد ِمسك�وَغدوا عليكُم اليوَم ا Úyيدخل Gأن َيتخاَفتوَن َوُهم فانَطَلقوا
/@٢٥ . ٦٨ ـ قاِدريَن

كـانوا م Øu@أ مع علzم وا¡ّدة اXسـا@ك� عن التنّحيى نظر ع- وأصبحوا أيى
نكدوا@/ م Øyولك �òوا ع-الدّر قادرين

/@ ã Ø-الك اXفهوم ã| ãæعاXا قريبة وا¡رز@: وا¡رب ا¡ّد أّن \O و�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٢٣ حّر

حّر@:
جال الرِّ من ّر Ô¡وا بغـ�ه@/ ا�ختbط من خلص ما الّرمـل@: من ّر Ô¡ا ـ مصبا
من ّر ÒJ وحّر أحـرار@/ وbعه الرّق@, من خلص ٔ�@نّه ذلک من مأخوذ العـبد@, خbف
ويـتعّدي البناء@, هذا ٕاّ� فيه و�@Nوز فارس@: ابن قال حّراً@/ صار َحراراً@: تعب باب
غ� ع- َحرائر وbعها ُحّرة@, واُ�ن� أعتقـَته@, ٕاذا Iريراً@: حّررته فيقال بالتضعيف

/@FG نظ� و� :@ Ø ã-يÎ»ال قال ومرائر@, مّرة@, شجرة ومثله قياس@,
العيب من وبَرٔي العبوديّة خالَف ما فأ�ّول أصbن@/ له اXضاعف ã| حّر@: ـ مقا
الدار@: وُحّر فيه@/ رمَل � ُحّر@: وط� وا¡ّرّية@/ روريّة Ò¡ا Øب� ُحّر هو يقال@: والنقص@/
ذو يوم هذا يقال ال#د@, خbف :@ ãæوالثا ّرّية@/ Ô¡ا من ّر@, Ò ÒJ الرجُل َحرَّ ويقال وسطها@/
وهـو Çّرة ß¡ا ومـنه واللّيل@, بالyار تكون ا¡اّرة الر´ ـرور@: Ò¡وا حاّر@, ويوم َحّر@,
بـه@/ نزل أمر من غيظ تَداَخله الّذيى ا¤رور وهو ـرير Ò¡ا الباب هذا ومن العطش@/

WTقة@/ ا Øu@كأ ا Øu@�ٔ الباب من عنديى وهو َسوداء@, ِحجارة ذات أرض ّرة@: Ò¡وا
العطشـان@, ـّران@: Ò¡وا ال#ودة@/ ضّد وا¡ـرارة ال#د@, ضّد ا¡ـّر حّر@: ـ صحا
واحدة ريرة Ò¡وا أ�مة@/ خbف ّرة Ô¡وا العبد خbف رُّ Ô¡وا /@ ×Ï¿َعط مثل واُ�ن�َحّريى
تداخلتـه الّذيى ا¤رور وا¡رير@: /@éباللَّـ يُطبخ دقيق ريرة Ò¡وا الثِّـياب@/ من رير Ò¡ا
كان اòـوارج من ا¡روريّة ٕالzا ُنسبت قرية Ëºا وَحروراء@: وغ�ه@/ الغيظ حرارة
وIرير عتقها@/ الرقبـة@: وIرير تقـوZه@/ وغ�ه@: الكـتاب وIرير wا@/ Vتَمِعهم أّول

اXسجد@/ وخدمة rا لطاعة ُيفرده أن الوَلد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXع� هذا و]ناسبة ال#ودة@, ضّد ا¡رارة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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حّر ٢٢٤

فالرجل والنقص@, العيب من ء وال#يى منه@, والوسط ء@, ãÏ¿ال اòالصمن ã| تستعمل
ٕافراده أيى الولد Iرير اXع� هذا ومن ليس]ملوك@, القوم من خالصاً كان من ّر Ô¡ا

تقوZها@/ الكتابة وIرير للطاعة@,
مـن تـتحّصل ا Ø̂ ٕا ال#ودة أّن Fك ا¡ركة@, من Iصل ا Ø̂ ٕا ا¡رارة أّن \O و�

مات@/ أيى إ�نسان وبَرد ثبت@, أيى َبرد فيقال والثبوت@, السكون

والفـّعالية@, والعـمل وا¡Çركة با¡رارة يتّصف من ]ع� لب كالصُّ صفة ّر Ô¡فا
ولنفسه@/ نفسه ã| وانطbق اختيار له كان ٕاذا وذلک

/@Fzف ا¡رارة مbحظة باعتبار Fxتسمي فلعلَّ وا¡ريرة@: ا¡رير وأمّا
ا¡رارة@/ حصول ]ناسبة ا¤رور@: ã| أو العطش ã| اXاّدة هذه واستعFل

رور@/ Ò¡ا Gَو الظِّلُّ Gَو َحّراً@, أشّد Ò Úsَجه ناُر ,@ رَّ Ò¡ا َتقيكُم ,@ رِّ Ò¡ا ã| َتنِفروا G
با¡رارة@/ يتّصف ما أيى كَذلول@, صفة رور Ò¡وا ا¡رارة@, من @كلّها

/@١٧٨ . ٢ ـ بالَعبد والَعبُد ّر Ô¡با ّر Ô¡ا
العبد@/ مقابل ã| ّر Ô¡ا fفهوم
/@٩٢ . ٤ ـ َرقبة ريُر ÒI

والسكون@/ القيود عن سا@كنة@, مقيّدة رقبة Hريج أيى

/@٣٥ . ٣ ـ ّرراً ÔT ãNَبط ã| ما لََک نََذرُت
nعـا حـجب عن والتخـريج اXاّدة قيـود عن التخليص هو ãbا¡قي التحرير

وا¡قيقة@/ النور ٕا4 الطبيعة
/@٢٣ . ٢٢ ـ َحرير فzا م ÔÎ Ôºَوِلبا

لبـاÎºم يكـون ا�ـنّة ã|و بالتقوي@, التلبّس هو الدنـيا ã|اللباس فأحسن
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٢٢٥ حرس

ترغب ã8ّال والتحّو�ت اXطلوبة ا¡سنة والفّعاليّة ٕا4ا¡ركة ٕاشارة ماّدته ã|و حريراً@,
ـ َوَحريراً َجنًَّة وا Ò�َص ا ß[ َوَجزاُهم تعا4@: قوله مع� وهذا wا@, وتلتّذ نفوÎºم ٕالzا

أعلم@/ rوا /@٧٦@@.@@١٢

َيوان@/ Ò¡ ا يىَ ß ÒG خرةَ ÐGا الدار وٕانَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرس@:

حاِرس@, فهو راسة@, ß¡ا Ëº�ٕوا حِفظه@, قتل@: باب من ُرسه ÒJ َحَرَسه ـ مصبا
ا¡الة Gذه ع-ا�مع ÓFَعل جعل أعوانه; السلطان@: وَحَرُس وُحّراس@/ َحَرٌس وا�مع

/@ ØãÏºَحَر فقيل لفظه من واحد له يستعمل و� ا¢صوصة@,
ُرُسه ÒJ َحَرسه فأ�ّول@: زمان@/ وا̀�خر ا¡فظ@, أحدYا أصbن@, حرس@: ـ مقا

ّراس@/ Ô¡ا َرس@: Ò¡وا َحْرساً@/
وا¡رس رز ß¡وا اXكان@/ حافظ وهو حاِرٍس@, bع ّراس Ô¡وا َرس Ò¡ا ـ مفر
رس Ò¡وا ,@Dأ@ك وأ�متعة الناس ã| يُستعمل رز ß¡ا لكّن لفظاً@, F Òwتقار Óمع� يتقاربان
َرس ÔJ ما ا�بل@: وَحريسة ِحراسة@/ ذا صار معناه وأحَرَس /@Dأ�مكنة@أ@ك ã| يُستعمل

باللّيل@/ ا�بل ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذويى ã| ويسـتعمل اXراقبة ]ع� رس Ò¡ا أّن فظ@: ß¡وا رس Ò¡ا ب� الفرق أّن
مبدلة الزاء هذه ٕا4أّن يذهبون وناس مقا@: ã| فقال رز ß¡ا وأمّا أعّم@/ وا¡فظ العقbء@/

وجه@/ وهو ا¡رس أ�صل وأّن س�@, من
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حرص ٢٢٦

/@ ٨ . ٧٢ ـ باً ÔÎ Ô¾و َشديداً ُمِلَئتَحَرساً جدناها َفَو Êَء Ú»ال سنا Ò ÒX وأ@نّا
تناسب وأن �@بّد ُب@: ÔÎ Û¿وال َرُس Ò¡وا ال«Êَء Îم Ô» ÒXو ا�ّن@, ãمؤم� قول من هذا

واXاّدة@/ الطبيعة nعا وراء ا ØW وهم اbXئكة@, من َرس Ò¡وا ا�ّن nعا
ٕاذا م Øuفٕا اbXئكة@, مرتبة دون Dف ا�ن مرتبة أّن الكرZة@: ا̀�ية هذه من فيظهر
أّن Fك ٕالzم@, الصعود من نَعون ÔZو يقدروا n اbXئكة Tيط جانب ٕا4 الصعود أرادوا

/@ اXاّديى ال«Êء ٕا4 الصعود يقدر � إ�نسان
عن وZنعـون اXراتب حـدود Jرسـون ا�ّن من أقـوياء فهم َرس@: Ò¡ا وأمّا

رادعة@/ مانعة قوي ب@: ÔÎ Û¿وال النظم@/ عن واòروج التجاوز
جاِنب ُكّل ِمن اGَٔع	فيقَذفوَن ٔWَÒXٕا�ا عون مَّ َيسَّ Gماِرد َشيطاٍن ُكّل ِمن َوِحفظاً

/@٧ . ٣٧ ـ

أ�ع-@/ bٔXا من وا�ستفادة السمع يقدرون � أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرص@:

قيل ومنه شّقه@/ وقتل@: ÍÈب باب من َحرصاً الثوَب القّصاُر َحَرَص ـ مصبا
Ëº�ٕوا اجxد, ٕاذا من@بابÍÈب: عليه@َحرصاً وَحرَص حارصة/ ا�لد للشّجة@تَشّق
رغب ٕاذا لغـة@: َتِعَب باب ومن أيضاً ÍÈب باب من الدنيا ع- وَحَرَص رص@, ß¡ا

وِكرام@/ hكر ِحراصمثل وا�مع َحريص@, فهو مذمومة@, رغبة

فأ�ّول: ا¡رص�@/ �شّدة َشع Ò�ا وا̀�خر , قُّ الشَّ أحدYا أصbن@, حرص: ـ مقا

ã8ّال جاج الشِّ من وا¡اِرصة شـّقه@, ٕاذا الثَّوب القَّصار َحَرص يقال ّق@, الشَّ ْرص@: Ò¡ا
من أ�رض وجه Ì¿تق ã8ّال السحابة وهيى وا¡اِرصة@: ا¡ريصة ومنه لد@, ß�ا تشّق
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٢٢٧ حرص

Jِرُص َجَشَع ٕاذا َحَرص فيقال الرغبة@: ã| وإ�فراط َشع Ò�ا وأمّا مطرها@/ َوقع شّدة
َحريص@/ فهو ِحرصاً

ٕان أيى ـ ُهداهم Iرصع	 ٕان ـ إ�رادة وَفرط ه ÒÌ Ú¿ال َفْرط رص@: ß¡ا ـ مفر
بدّقة@/ ه ÒÌ¿َق الثَّوَب@: القَّصار َحَرَص من ذلک وأصل هدايxم@/ ã|ٕارادتک َتفرط

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفـّعاليّة مع ء ãÏ¾ ع- الشديدة الرغبة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
مفرطاً@/ ميله يكون Mيث والعمل

يوجب Mيث مفرطاً عمله ã| كان ٕاذا القّصار ع- تطلق اXفهوم هذا و]ناسبة
السحاب@/ من اXطر وقع ã| وهكذا الثوب@, ã| الشّق

قد الرغبة ã| اXذموميّة أّن Fك أ�صل@/ ذلک لوازم fن وإ�رادة@: ا�جxاد وأمّا
الرغبة@/ ã| إ�فراط جهة من اXوارد بعض ã| حاصلة تكون
/@١٠٣ . ١٢ ـ Òؤِمن� ß[ َحَرصَت َولَو النّاِس Ô ÒOأ@ك َوما

/@٣٧ . ١٦ ـ ُيضّل َمن ديى Òv G ا3َ فٕانَّ َع	ُهداهم ِرْص ÒI وٕان
وٕاZاuم@/ هدايxم طريق ã| الفّعالية مع الشديدة الرغبة أيى

/@١٢٩ . ٤ ـ rَحرص َولَو النِّساء Òَب� َتعِدُلوا أْن َتسَتطيُعوا َولَن

تعّددت ٕاذا ب�نسائه يعدل أن الرجل استطاعة ã\ع-ن تدّل الكرZة ا̀�ية هذه
يدّل وا¡رص أ�بد ã\ن ع- تدّل لَن كلمة فٕاّن العدل@/ ٕاNاد ã|ا¡رص أعمَل ولو

والعمل@/ والرغبة ا�هد غاية ع-ٕاعFل
/@٩٦ . ٢ ـ َع	َحياة النّاِس مأحَرَص Ô Úuَلَتِجَد َو
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حرض ٢٢٨

ـ Òصاِدق� Ôrُكن ٕان وَت ÒXا َفَتَمنَّوا ـ قبلها السابقة ا̀�ية ã|وتXا مقابل ã| ا¡ياة
لغافلون@/ ا̀�خرة عن وهم الدنيوّية@, لتأم�ا¡ياة وجّدهم الشديدة رغبxم يراد

ã| كانوا م Øu@أ علzا@: حر¼Îم ã| السبب ولعّل الzود@, ٕا4 راجعة ا̀�ية هذه
وتقويxم الدنيوية أ�مور ٕا4 الشديد التوّجه أّن فظنّوا وأقّلّية@, وشّدة وضيق ابتbء
هو والروحانيّات اXعنويّات ٕا4 التوّجه أّن مع ابتbئهم@, رفع يوجب ا�هة هذه من

والقدرة@/ القّوة ¡صول أ�ع- السبب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرض@:

قـال سـواء@/ وbعه واحده ثيابـه@, ã|مريض فاسـد َحَرض@: رجل ـ صحا
َحِرض@, وقد َرض@, Ô¤ا مع� ã| وهو العشق أو ا¡زن أذابه الّذيى ا¡رض أبو@عبيدة@:
َرض@: Ô¡وا عليه@/ واa�ٕاء ا¡ّث الِقتال@: ع- والتحريض أفسَده@/ :@ ا¡بُّ وأحَرَضه
أ�حـراض ويقال سـوء@/ َولُد له ُولَِد الرجُل@: وأحَرَض ٕاناؤه@, َرضة@: ß¤وا اُ�شنان@,

ُيقاتلون@/ � الّذين عاف الضِّ رضان@: Ô¡وا
واbGك والتلف الذهاب دليل وا̀�خر@: نبت@, أحدYا@: أصbن@, حرض@: ـ مقا
وأ�صل Çّراض@/ Ò¡ا ه Ô ß�ومعا أ�شنان@/ رض@: Ô¡فا أ�ّول@: فأمّا ذلک@/ وشبه والضعف
فbناً َحّرضُت ويقال َحَرضاً@/ تكوَن Ø2ح ـ اbGك ع- اÌ¿ÔXف وهو َرض Ò¡ا :@ ãæالثا
أفسد@, فقد خالف ٕاذا أ@نّه وذلک الزّجاج@: قال الباب@/ من هذا أّن ناس زعم كذا@/ ع-
مقارب@/ الباب وسائر أهلكوا@, فقد خالفوه ٕاذا م Øu@�ٔ ـ الِقتال ضاXؤمن�ع	 وَحرِّ

معه@/ ِسbح و� عنده َغناء و� يقاتِل � للّذيى ويقال

ووا@كَب العـمل ع- فbن حارَض يقال :@ ãæاللحيا قال ـ ٢٠٤ . ٤ الxذيب
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٢٢٩ حرض

ã| الفـاسد وا¡ارض@: الفّراء@: قال اِرض@/ ÔT فهو عليه@, داَوم ٕاذا عليه وواظَب علبه
:@ أ�صـمعيى قال َدَنف@/ ]Eلة مصدر ٔ�@نّه bعه فWك َرض@: Ò¡ا وأمّا وعقله@, جسمه

فيه@/ خ� � للّذيى حارضة رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعـbئق ÇUتلفة أفكـار عن ا�نقطاع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الصادق ا¤ّب ã| ا¡الة هذه تري Fك خالصة@, والنّية@نيّة واحداً اً ØY اGّم متشتّتة@وجعل

والعاشق@/

,@oمسـتق صادق وهّمٍ خالصة نيّة ذا أيى َحَرضاً الشخص جعل والتحريض
والعشق@/ الصميميّة والعbقة ع-ا¡ّب يعمل وهو

Çرض Ô¡ا عليه يطلق وأ�قذار أ�وساخ وتطه�ه أ�شـنان Hليص و]ناسبة
به@/ رض ÔJ ما أيى وا¡رضة

وشـ}ها@: ا¡زن وٕاذابة واXرض والفساد والتلف واbGك الضعف مفهوم وأمّا
مبت- صاحبه أّن منه ويتوّهم ا¡الة تلک من ا¡رض@ويWاءي من ما@يتظاهر فباعتبار

wا@/
مـع� مـbزمxا فـباعتبار واÇa�ٕاء@: والWغيب وا¡ّث ا¡Çّض مفهوم وأمّا

ا¡قيقة@/ عن خارجة Vازيّة ãæمعا كلّها فهذه التحريض@/

موردين ã|@القرآن@ ã| استعGFا با¡ّث@وا¡ّض: تفس�الكلمة منشأ أّن والظاهر
به@: اXوردين ã| Ìوuا Ø»يف Ìين Ù»فXا تري هذا وع- ا¡ّض@, مفهوم يناسبان
/@ ٨٤ . ٤ ـ Òؤمن�Xضا َنفَسکوَحرِّ Gّٕا ُتكلَُّف G ا3ِ َسبيل ã|َفقاِتل
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حرض ٢٣٠

.@٨ ـ صاِبروَن ِع¿Ìوَن ِمنكُم َيكُن ٕان َع	الِقتال Òؤمن�Xضا َحرِّ Ø ãPالن ا Ûv@يا@أ
/@٦٥

يقارwا@/ وما واXيل الرغبة ]فهوم يستعمل n ا¡رضVّرداً أّن مع
ا̀�يت�@: قبل ما أّصلناه@: ع-ما ويدّل

ِعندك ِمن َبرزوا فٕاذا /@/@/@ النّاَس َشوَن ÒO م Ôyِم َفريٌق ٕاذا الِقتاُل َعلzم ُكتَب @ ØFفل
/@ ٨٣ . ٤ ـ اòوف اGٔمنأو ِمن جاَءُهمأمٌر وٕاذا مyم@/// طائفة بيََّت

ا Ûv@أ يا ا@@/@/@/ ÒG فاجنح للسلم َجنحوا وٕان ة@@/@/@/ ُقّو ِمن Ôrاسَتطَع ما م Ô ÒG وا َوأِعدُّ
/@٦٤ . ٨ ـ اّتبعک ومن ا3ُ حسبَُک Ø ãPالن

/@ ٨٥ . ١٢ ـ اGالك� ِمَن تكوَن أو َحَرضاً َتكوَن Ø2َح يوسَف َتذكُر تفتؤ تا3ِ

Tـبوبه غ� ء ãÏ¾ ّ أيى عن منقطعاً يكون من أيى اGالک@, مقـابل ã|َرض Ò¡ا
@كالعاشق@/

وا¡ّض@/ ا¡ّث مفهوم تفس� ã| ا¡ّث راجع
اÇòلوص حـالة واÇNٕاد اXؤمنـ� نيّة Hليص ا̀�يتـ�@: ã| اXنظور أّن فظهر
واÇòوف والنفاق الرياء عن قلوwم وتزكية القتال@, مقام ã| Gم والصدق وا�نقطاع
نـتيجة الكفّار من مائة ع- صابرين ÇVاهداً ع¿Ìين فغلبة وا�ضطراب@/ والðلزل

حرض�@/ اXؤمن� @كون
نفسه@, ٕاّ� القتال ã|يكلَّف و� اXؤمن�@, بتحريض يكلّف �ص� Ø ã*الن أّن فظهر

مطلوبة@/ اXطلقة الدعوة وليست
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٣١ حرف

حرف@:
به fيل كسبه حورف الّذيى ا¤ارف ويقال عنه@, مال كذا@: عن اLرف ـ مصبا
ٕاّ� أيى لقتال@, فاً متحرِّ Gّٕا ـ تعا4 وقوله جهته@, عن به يعدل الكbم كتحريف عنه@,
َء ãÏ¿ال وَحَرفُت ا¡رب@/ مكايد من معدود ذلک فٕاّن هزZة, bًمائ@� القتال ٔ�جل bًمائ
كسب@, Jرف: لعياله وحرَف ته@/ Øغ� مبالغة@: والتشديد باب@قتل@, من حرفاً عن@وجهه
وصلح@, مالُه ا Ò̂ ٕاذا وأحَرَف ـرَفة@/ ß¡ا منه Ëº�ٕوا مثله@, واحWف@: رَفة@, Ô¡ا Ëº�ٕوا
وَحرف ُحَرفاء@/ وbـعه العامل@, وا¡ريف@: كاòردل@/ َحبٌّ ـرف@: Ô¡وا ِرف@/ ÔT فهو

مؤّنثة@/ وbيعها حروف@, ع- Nمع اXعجم
ا¡ّد@: فأمّا ء@/ ãÏ¿ال وتقدير والعدول@, ء@, ãÏ¿ال حدُّ أصول@, ثbثة حرف@: ـ مقا
من هو تقول الوجه@, وهو ا¡Çرف@, ومنه وغ�ه كالسـيف حّده@, ء@: ãÏ¾ كّل فحرف
ا3ع	َحرف@ـ َيعُبُد َمن الناِس وِمَن ـ واحدة ع-طريقة أيى حرف@واحد@, ع- أمره
أيى عـنه@, أنا وحّرفتـه ء@/ ãÏ¿ال عن ا�Lراف :@ ãæالثا وأ�صل واحد@/ وجه ع- أيى
وذلک عـنه@, به Çfيَل كسـبُه حورف ٕاذا وذلک اَرف@, ÔT يقال ولذلک عنه@, به عدلت
راحات ß�ا wا يُقّدر راف@: ß¤ا الثالث@: وأ�صل جهته@/ عن عدله وهو الكbم, @كتحريف
وأجود يكِسب@, أيى لعياله ُرف ÒJ فbن الباب@: هذا ومن حديدة@, وهيى العbج عند

وbع@/ كسب أيى َحَرث من وهو ثاء من مبدلة الفاء ٕاّن فيه يقال أن هذا من
أعbه وهو ا�بل َحْرُف ومنه وَحّده@, وَشف�ه َطَرفه ء@: ãÏ¾ كّل َحرف ـ صحا
دون اء ØÌ»وع-ال واحد ع-وجه rا يعبَد أن قالوا ا3ع	َحْرفـ يعبُد َمن ا¤ّدد@/
أيى ÇTاَرف ورجل ا�بل@/ Mرف ت Ø{ش لبة الصُّ الضامرة الناقـة ْرف@: Ò¡وا اء@/ ØÍÉال
معاشه@/ ã| عليه د ُشدِّ ٕاذا فbن كسُب حوِرَف وقد مُبارك قولک خbف وهو Tدود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حرف ٢٣٢

والتحقيق@:

ء ãÏ¿ال َحَرفُت يقال ومنxاه ء ãÏ¿ال َطَرف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الطرف وهو ْرف Ò¡ا جهة ٕا4 عنه يته ØLو واعتداله موضعه عن أخرجته أيى وحّرفته

كنار@/ ـ بالفارسيّة وهو ء@, ãÏ¿لل
اXوضع عن اòروج جهة من والعدول@, اXيل ]ع� يستعمل ا�عتـبار وwذا
استقّر Øj ا�عتدال@, وعن موضعه عن خارجاً كان ٕاذا وحّرفه@, كذا عن اLرف يقال

حرفاً@/ جعله أو ء ãÏ¿ال ص�ورة ٕا4 هنا اXيل fرجع ظرف@, جهة ã|
يقال ا�عتدال� عن والتجاوز اXوضع عن اòروج �وهو اXع� هذا و]bحظة
Tاَرف@, ٕانّه اXعيشة مضيق ã| وقع الّذيى ا¤دود والرجل حرف@, ا Øuٕا الضامرة للناقة

ا¡رف@/ ã| أمره جريان وقوع استمّر أيى
عن اòارج مرحلة ã| عمله وجريان Gم كسبه كان ٕاذا لعياله@: َحَرَف ويقال
ٕا4أ�ع-@/ التوّسط عن أمره وجريان وكسبَه نفَسه أخرج ٕاذا أحَرَف@: ويقال موضعه

اòّط@/ من كالنقطة ٕالzا@, الكلمة انxاء فباعتبار :@ الxّجيى حروف وأمّا
والتقدير@/ للس# ا�راحة أطراف ٕا4 يتعّدي wا آلة فهو راف@: ß¤ا وأمّا

وقيد الطرف قيد قيدان@, اXاّدة هذه مفهوم ã| اXأخوذ ٕاّن نقول@: أن يبعد و�
موضعه عن ء ãÏ¾ عدول عن عبارة مفهوم@اXاّدة فيكون اXوضع@/ عن العدول@واòروج

موضعه@/ عن الطرف ã| ء ãÏ¾ جعل أو الطرف@, ã| واستقراره
ã| النـظر ويكـون واXيل ا�Lراف علzا يغلب قد القيدين هذين و]bحظة

الطرف@/ ã| الوقوع جهة علzا يغلب وقد العدول@, ٕا4 اُ�و4 اXرتبة
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٢٣٣ حرف

ا�نب@/ راجع ـ ا�نب والطرف ب�ا¡رف الفرق يظهر القيد وwذا
/@٤٦ . ٤ ـ َمواِضعه َعن الَكِلَم فوَن رِّ Ò ÔJ

ã| ويضـعوuا وفzا Gا وضعت ØFع خارجـة وا�مbت الكلFت Nعلون أيى
اXواضـع من اXراد فيكون اXع� جهة من ٕامّا التحريف وهذا اXواضع@, تلک أطراف
أطراف ٕا4 ا ØGاT تغي� اXراد فيكون Gا وا¤ّل واXكان الظاهر جهة من أو اXصاديق@,

بتحريف@/ فليس أخري@: بكلمة الكلمة تبديل وأمّا اXواضع@/ تلک
ا Ø̂ ٕا اXواضـع@: عن التحريف فصدق ٕاليه@, بالنسـبة ء ãÏ¾ كّل ã| الطََّرف ٕاّن Øj
أ�طراف@, عن التجاوز � أطرافها@, ٕا4 اXواضع عن والعدول اòروج وقع ٕاذا يتحقّق

ف@/ ا¤رَّ اXوضوع يتبّدل أن و�
/@٤٤ . ٥ ـ َمواِضِعه َبعِد ِمن الَكِلَم فوَن رِّ ÔJ

ثبتت أن بعد أيى وIّققها@, الكلم تثّبت زمان أّول من Iريفهم زمان يبتدٔي أيى
وهذا التحريف@, ã| ¾Ìعوا wا@: وعلموا وموضعاً ومفهوماً ومع�ومصداقاً لفظاً الكلم

الكرZة@: ا̀�ية ã| Fك@
/@٧٥ . ٢ ـ َعَقلوه ما َبعِد ِمن فونَه رِّ ÔJ Ú Ôj3ا كWََم يسَمعوَن
به@/ وعلمهم وتعقّلهم موضعه ã| الكbم ثبوت زمان بعد أيى

أو كلمة ã| التبديل فٕاّن والتغي�@: التبديل دون بالتحريف التعب� O\لطف bف
وانتشارها@/ النسخ تعّدد مع عادًة Wكن غ� @كbم

القرآن Ìوا Ø»يف و� حذر@, ع- اXسلمون فليكن التحريف@: مفهوم اتّضح وٕاذا
]فاهيمها@/ bًجه أو عمداً مواضعها عن كلFته Jّرفوا و� برأvم@,

/@١١ . ٢٢ ـ َع	َحرف ا3َ َيعُبُد َمن النّاِس َوِمَن
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حرق ٢٣٤

مـوضعها عن منحرفة فعبادtم عنه@, عادلة ا¡ّق عن خارجة جهة ع- أيى
حّقها@/ يدركوا nو العبادة حقيقة يفهموا n م Øuفٕا عليه@, هيى ع-ما وليست

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرق@:

رق ÔT فهو بالنار@, أحرقته فيقال با¡رف ويتعّدي ٕاحراقاً@, النار أحرقته ـ مصبا
وتـنّقصته@/ عـبته ٕاذا باللِّسـان وأحرقته إ�حراَق@/ Dأ@ك ٕاذا Iريقاً ق وحرَّ وَحريق@/
وIّرق@/ بالنار ء ãÏ¿ال َق ÒWواح بعيyا@/ النار ويقال النار@, ٕاحراق اËºمن َرُق@: Ò¡وا

يُسكّن@/ وقد ّق الدَّ من الثـوَب ُيصيب احWاق وأيضاً النـار@, َرق@: Ò¡ا ـ صحا
بعَضه وحككَت َبردتَه َحرقاً@: ء ãÏ¿ال وَحَرقُت للكDة@/ يشّدد وحّرقه بالنار وأحرقه
وَحِرَق ¼ÍÒيف@/ له ع Ôd Ø8ح َسـَحقه ِرقه@: ÒJو ُرقه ÒJ بابه َحَرق قوGم ومنه ببعض@/

ال#ق@/ شديد َحِرق@: وَسحاب تَقّطع@/ َشعره@:
وٕاليه والxاب@, حرارة مع ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال حّک أحدYا أصbن@, حرق@: ـ مقا
أبـردَت ٕاذا ء ãÏ¿ال َحـَرقت فأ�ّول@: البـدن@/ من ء ãÏ¾ وا̀�خر كثـ�ة@/ فروع يرجع
حّک ٕاذا وذلک َغيظاً@: م اُ�رَّ عليک ُرق ÒJ هو تقول: والعرب ببعض@/ بعضه وحككت
قالوا َلَننِسـَفّنه@, @ Ú Ôj َلنحِرَقنَُّه ناٌس@:@ وقرأ أ�سنان@/ هيى م واُ�رَّ بعض@, بعÎÉا أسنانه
يقال الّذيى هذا روقاء Ò¡وا الثوب@/ ã| َرق Ò¡وا النار@/ َرق@: Ò¡وا بارد@/ ÒXبا دنّه Ô#لن معناه
َحِرٌق@/ شعره@وينسل @ينقطع للّذيى الباب@قوGم ومن قياسه@واحد@/ ذلک وكّل ّراق, Ô¡ا له
كان ٕاذا ُحراق وفرس باُ�خري@/ ٕاحداYا احتكاك وهو الفخذين ã| اÒXَذح رقان@: Ô¡وا
فا¡ارقة ـ ا̀�خر أ�صل وأمّا ,@ ãæآذو بلومهم@: الناس ãوأحرق� َعـدوه@/ ã| يتحّرق

الوِرك@/ ã| يكون الّذيى الَعَصب وهيى
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٢٣٥ حرق

والتـحريق@: Iّرقت@/ وقد ,@rا حرق ã| يقال النار@, بالتحريک@: َرق Ò¡ا ـ لسا
ء ãÏ¾ طعم أو ُحزن أو ُحّب لَذعة من إ�نسان Nده ما رقة Ô¡وا ء@/ ãÏ¿ال ã| تأث�ها
ã| أو الوجع من القلب ã|و الرمد الع�من ã| Qد ما رقة@: Ô¡ا ـ الليث عن حرارة@/ فيه
مثل جعله القّصار@, دّق من الثوب ã|النقب َرق@: Ò¡ا ـ ãèأ�عرا ابن ِرق@/ ÔT ء ãÏ¾ طعم

النار@/ Gب هو الّذيى َرق Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأ�غـلب والÇxاب@, ÇMرارة التـحّرق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
َرق@وا¡ارقة@والتحّرق@وا�حWاق@/ Ò¡ِرق@وا Ò¡ريق@وا Ò¡ومنه@ا@, �زماً مyا استعFل@ا£ّرد

قه@/ وحرَّ أحَرقه تقول@: عّديتَه وٕاذا

ا¡Çّدة أثـر ã| ء ãÏ¿ال صـورة ã| Øوالتـغ� التأّثر هو بالنار@: التحّرق كان وØXا
من ا¡اصل Øوالتغ� التأّثر موارد ã| اXع� هذا استع� ا¡رارة@: من والشّدة والنفوذ
وا¡Çزن ا¡ّب من ا¡ـوادث أو ا�حتكاك أو الغسـل أو Í½العـ أو ال#ودة تأث�
Øوالتغ� الشديد التأّثر هو الشبه فوجه ا¡رارة بتأث� WJق ء ãÏ¿ال فكأّن وغ�Yا@,

العميق@/

وقّوته العضو حركة @مقام ã|@وشّدة حّدة حاّرة@وGا كوuا فباعتبار ا¡ارقة: وأمّا
/@ ãÏ¿Xوا ا¡ركة عن إ�نسان توقّف الَعَصبة تلک قطعت وٕاذا وعمله@,

/@٥٠ . ٨ ـ ريق Ò¡ا َعذاَب وذُوقوا
اXشتّق العذاب مفهوم باعتبار والتعب�بالذوق حّدة@, فيه ويكون WJق ما أيى

العذب@/ من

/@٢٦٦ . ٢ ـ قت ÒAفاح@ ناٌر فيه ٕاعصار@ ا Òwَفأصا
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العـاصف كالر´ منه ا¡اصلة وا¡رارة Í½الع حّدة بتأث� ا�حWاق فيكون
الشديد@/

/@٦٨ . ٢١ ـ تكم ÒGآ Íوا Ô½نyو قوه َحرِّ قاُلوا
و[حو أثره يزول Øj ظاهره Øيتغ� حيث للمجرم Vازاة أشّد وهو التحريق, من

ماّدته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرك@:

وا¡ركة فاً, ÒÌ Ò¾ َف ÔÌ¾ َحَر@كاً@وزان َحُرك يقال السكون, خbف ا¡ركة: ـ مصبا
ا¡Çركة@/ َسـbم@: مثل راك Ò¡وا فتحّرك@, وَحّر@كتُه اُحرك@/ منـه وأ�مر منـه@, واحدة

الكتف�@/ b مُلتَ وا¡اركان@:
وYا ا¡اِركان@, الباب ومن السكون@/ ضّد فا¡ركة واحد@, أصل حرك@: ـ مقا

راقف@/ Ò¡ا وهيى را@كيک Ò¡ا وكذلک يتحّر@كان@, يزا�ن � F Øu@�ٔ الكتف�@, bملت
والسكون@: آخر@/ مكان ã| كونه عقيب مكان ã| Ë»�ا كون ا¡ركة@: ـ @كليا
اXع�@, هذا هيى واللغة العرف ã| اXتبادرة وا¡ركة واحد@/ آن من أزيد مكان ã| @كونه

ّية@/ Øgال أو الكيفيّة أو ع-الوضعيّة تطلق وقد بأ�ينّية@/ ويسّمي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا�هات@/ من جهة ّ أيى ã| Iّرك مطلق هو كليا@: ã| Fك اXاّدة أّن

/@١٦ . ٧٥ ـ ِبِه ِلَتعَجَل ِلسانََک ِبِه ْك رِّ Ò ÔIG
النطق ã| تأ@كيد غاية فهذا النطق@, من مرتبة أّول ا Øuفٕا اللسان Mركة والتعب�
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وضعّية@/ لسانکMركة Mركة القرآن بقراءة تبتدٔي � أيى عنه@/ والyيى باللسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرم@:

ËÉب ُحْرمًة القوطية@: ابن وزاد فعله@, امتنع وَحَرماً@: ُحرماً ء ãÏ¿ال َحُرم ـ مصبا
فـعلها امتنع وحرماً@: َحراماً وتعب@, قرب ãèبا من الصbة وحرمت وك«Ìها@/ ا¡اء
وأدخلوا السنة@, من أ�ّول ال¿Îر يى Ød اXفعول Ëºوبٕا IرZاً@, ء ãÏ¿ال وحّرمُت أيضاً@/
وا�Çمع النـجم@/ مـثل ,@Fw ÓFعل وجعلوه أ�صل ã| للصـفة ¤اً والbّم أ�لف عليه
وقد باXصدر@, تسمية َحراماً يسّمي واXمنوع حّرمته@/ ]ع� أحرمته وdع ّرمات@, ÔT
اXهابة@, رمة@: Ô¡وا انxا@كه@, Jّل � ما رمة@: Ô¡وا وَزمَن@/ َزمان مثل َحَرم فيقال ÍØ½يق
غـرفات@, مـثل ُحُرمات وا�مع وا�فWاق@, الُفرقـة مثل ا�حـWام@, من Ëºا وهذه
رجب وهيى د@, ÖÌ Òº وثbثة فرد واحد أربعة@, رم Ô¡ا ر ÔÎ¾�ٔفا ُحُرم@, وbعه َحرام و¾Îر
أيى ا¡Çرام@: واXسـجد ا¡رام والبلد ا¡رام والبيت وا¤ّرم@/ ا¡جـة وذو وذو@القعدة
وضّمها الراء بفتح رمة Ö Ò¤وا نكاحه@/ Jّل � أيى Tّرم رحم ذو ويقال انxا@كه@, �@Jّل
واÇXدينة@: مكّـة وَحَرم ارم@/ Ò¤ا وا�مع مثـله@, رم Ö Ò¤وا انxا@كها@, Iّل � ã8ّال ا¡رمة
أو حّج ã| الدخول نوي الشخُص@: وأحَرَم قياس@/ ع-غ� ّ ِحْرميى والنسبة معروف@,
من أحِرمُه كذا زيداً وَحرمت وَمرافقه@/ حقوقه من حولَه ما ء@: ãÏ¿ال hوَحر عمرة@/

روم@/ ÒT فهو مفعول�@, ٕا4 يتعّدي ÍÈب@: باب
وَحـراٌم ـ bل Ò¡ا ضّد رام Ò¡فا والتشديد@/ اXنع وهو واحد أصل حرم@: ـ مقا
واXدينة@, مكّة َرمان@: Ò¡وا بعُد@/ Øيُل� n ٕاذا م@: رَّ ÔT وَسوط وِحرٌم@/ ـ وُقِرئت ـ ع	َقرية
ُرم ÒJ ٔ�@نّه با¡ّج@, الرجُل وأحَرَم ِدث@/ ÔT يُؤوي أو Fzف َدث ÔJ أن م ُحرِّ وأ@نّه Fxرم¡
ا¡رام@/ ال¿Îر ã| دخل وأحَرَم@: وغ�ذلک@/ والنساء الصيد من له �ًbح كان ما عليه
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َرم ÒJ هو َحِرم وكذلک منک@/ فيه طمع ما َحرمتَه كأ@نّک eرُته@, الرجل أحرمُت ويقال
العـطيّة الرجَل وحرمُت فيه@/ طِمع ما مُِنع كأ@نّه واحد@, والقياس َيقُمر@, n ٕاذا َحَرماً@,

منه@/ æيُد bف مّسه م ُحرِّ الّذيى hر Ò¡وا ردّية@/ لغة وهيى وأحرمته@, ِحرماناً@,
جهة من ]نع وٕامّا ّ قهريى ]نع وٕامّا ,@ ّ بتسخ�ٕاGيى ٕامّا منه@, اXمنوع ا¡رام@: ـ مفر
َعليِه منا َوَحرَّ تعا4@: فقوله أمره@/ Ë»يرت من جهة من أو ال¿Ìع@, جهة من أو العقل@,
ا Úuفٕا ـ و ـ أهَلكناها َع	َقريَة وَحراٌم ع-ذلک aل وقد بتسخ�@, hرI ـ راضع ÒXا
جهة من ـ نَّة Òا� َعليه ا3 َم َحرَّ َفَقد با3 ك ßÌ¿ يُ َمن وقوله@: َسنَة@/ Òمأربع�zَعل مة رَّ ÔT

الرزق@/ عليه يوّسع n الّذيى أيى ـ وا¤روم للسائل ـ وقوله@: باXنع@/ القهر
ع- الصbة وَحُرمت ِحرماناً@/ أحِرمُه الَعطيّة الرجَل َحَرمُت :@٤٦ . ٥ الxذيب
الدار@: hوَحـر وَحراماً@/ ُحرماً ُرم ÒI زوجها ع- اXرأة وَحُرمت ُحروماً@, ُرم ÒI اXرأة
ُحـِرم الّذيى وا¤روم الِفناء@/ فهو مyا خرج وما باwا@, عليه يُغلـق ا ØW فzا ما@دخل

ِحرماناً@/ Ò�òا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرّد@: واXنع ب�ا¡رام الفرق أّن
بـا الرِّ حـرمة Çfع� ويبـدو@, يوَجد أن وقبل أ�صل من اÇXنع هو ا¡رام أّن
/@�òا ٕا4 يصل n Wنوعاً أ�صل من كان من وا¤روم ووجوده@, ظهوره Wنوعيّة

Iصيله أو مشيه عن منع يقال@: والوجود@, الظهور ٕا4بعد ناظر فهو اXنع@: وأمّا
متحّققة@/ تكن n وٕان Gا ÏÉقتXا ُوجد ٕاذا كbمه أو
والعمل@/ ا�ريان بعد اXنع فهو الرّد@: وأمّا
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ة ß{مشـ صفات و¾Ìيف@: وَحَسن َجبان أوزان ع- hرÇ Ò¡وا َرم Ò¡وا رام Ò¡فا
عرفاً@/ أو ¾Ìعاً أو bًعق Wنوعاً كان ما ومعناها

ُحُرم@: ع- مع ÔN رام Ò¡فا
َوهـذا َحWل هذا رام@, Ò¡ا الَبيت رام@, Ò¡ا اXشعُر رام@, Ò¡ا Îر Ú¿ال رام@, Ò¡ا اXسجُد

ع	قرية@/ وَحراٌم َحرام@,
ُحُرماً@/ Ôrماُدم ُحُرٌم@, أربعٌة ُرم@, Ô¡ا ر ÔÎ¾Gٔا ُحُرٌم@, Ôrوأن

/@١٧ . ٢٩ ـ آِمناً َحَرماً َجَعلنا أ@نّا َيروا Ònأَو آِمناً@, َحَرماً ْم Ô ÒG ـكِّْن Ò Ô̂ Ònأَو
وال#وز@/ ع-الظهور تدّل أ�لف فٕاّن رام@, Ò¡ا من ثبوتاً أشّد ع- يدّل َرم Ò¡وا

/@١٩ . ٥١ ـ روم Ò¤وا ِللساِئِل َحقٌّ م ß ßGأموا ã|َو
اXسك� من احتياجاً أقوي وهو واXال@, والعطاء �òا عن ُحِرم من ا¤روم

والفق�@/
/@٣٣ . ٧ ـ َبطَن َوما مyا َظَهر ما الَفواِحَش ã Øèَر َم َحرَّ ا Ú̂ ٕا
/@١٥٧ . ٧ ـ باِئَث Òò ا zم َعلَ ُم رِّ Ò ÔJَو يِّباِت الطَّ م Ô ÒG لُّ ß ÔJَو

/@٢٧٥ . ٢ ـ الربا َم َوَحرَّ الَبيَع ا3ُ َوأَحلَّ

اXتعال@/ rا جانب من مة Tرَّ كليّة موضوعات فهذه
/@٣٠ . ٢٢ ـ ا3ِ ُحُرماِت ُيَعظِّْم َوَمن

واحWامه@/ مهابته حفظ Nب بل انxا@كه Jّل و� به َرم ÔJ ما أيى رمة Ô¡ا bع
أزواِجنا@/ َع	 ٌم رَّ ÔTو zم@, َعلَ مٌة Tرَّ ا Úuفٕا م@, رَّ Ò Ô¤ا َبيِتَک ِعنَد

واÇÇXوضوع التكليف ٕا4 إ�شارة هو النظر كان ٕاذا تفعيل بصيغة التعب� هذا
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ا¡رام@/ كلمة ٕا4 بالنسبة أيضاً وتشديد تأ@كيد زيادة وفيه معاً@,
حّل@/ ـ راجع ا¡bل@, مقابل ã| وا¡رام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حري@:

وهو أ�مرين أحري طلبُت أ�مر ã| وIّريُت قصدته@, ء@: ãÏ¿ال Iّريُت ـ عـ-مصبا ّ حريى وNوز Nمع@, و� × Øيث� bف مقصوراً كذا@, يفعَل أن َحري وزيد أو�Yا@,
وÇNمع@/ × Øويـث� النـقص@, ع- كذا@, ع- حٍر هو الxذيب@: ã|و وNمع@/ × Øفيث� فعيل

]ّكة@/ جبل وِحراء@:
القرب :@ ãæوالثا ا¡رارة@, من جنس فأ�ّول@: ثbثة@, أصول ـ يى ـ حرو ـ مقا
وَحـراَوة َحرَوة fيى ã| وجدت قولک ã| ْرو Ò¡ا فأ�ّول الرجوع@/ والثالث@: والقصد@,
وهـو النـار َحـراة القـياس هذ ومن وLوه@, كاòردل يؤكل ء ãÏ¾ من حرارة وهيى
أن َحـرًي أنت فـقوGم والقصد@: القرب وأمّا لَبة@/ Ò�وا الصوت َرة Ò¡ا ومنه الxاwا@,
وحريّون َحِريّان قلت ّ حريى قلت وٕان Nمع@, و� اللفظ هذا ع- Øيث� و� كذا@, تفعل
يـقصده@/ أيى أ�مر يتحّري هو قوGم ومنه لكذا@/ راة ÒT أ�مر هذا وتقول وأحرياء@,

ونقص@/ رجع ٕاذا َحْرياً@: ريى ÒJ ُء ãÏ¿ال َحَري قوGم والثالث
:@ ا¡Çريى اللـيث@: الزماُن@/ وأحراه نَقص@/@ َحـرياً@: ِريى ÒJ ُء ãÏ¿ال َحَري ـ لسا
فأ�ّول@/ منه أ�ّول ينقص حرياً@: القمر ِريى ÒJ Fك ِريى ÒJ ٕانّه يقال@: الزيادة@/ بعد النقصان
وا�جxاد القصد : الك#/@والتحّريى من ك#ت@ونقصجسمها قد ã8ّال أ�فعي وا¡اِرية:

والقول@/ بالفعل ء ãÏ¿ال Hصيص ع- والعزم الطلب ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أو ٕافـراط بعد ا¡اصلة ا�عتدال حالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
مصاديقه@, وخصوصيّات موارده اXع�@يتفاوت@باختbف وهذا Qاوز@/ أو بُعد زيادة@أو
القـرب ]ع� وتارة النقصان@, ]ع� وتارة الرجوع@, مفهوم ã| ]ناسبة تارة فتستعمل
القصد ]ع� وتارة ا�عتدال@, من وقربه والزيادة والبعد إ�فراط عن اòروج باعتبار

إ�فراط@/ عن باòروج وا�ختيار وا�عتدال التوّسط هو أ�مـر ã| القصد فٕاّن
أنقصـه@/ أيى وأحراه الك#@, بعد جسمها نقص قد ã8ّال لbٔفعي ا¡ارية ويقال
أ�حّق هو ّ وا¡ريى منه@/ يقرب وما يناسبه ما باعتبار وذلک حوله@, ما الرجل وَحَري

ا�عتدال@/ مفهوم باعتبار وذلک واXناسب@, واòليق
اللفظ استعFل أّن فالظاهر يؤكل@: ما طعم ã| وا¡ّدة ]ع�ا¡رارة ْروة Ò¡ا وأمّا
كالفُلفل وا¡رقة ا¡ـّدة من إ�فـراط طرف ã| اXطعـوم كان مورد ã| اXفهـوم هذا ã|

معتدل@/ طعم منه اXذاق ã| يوجد Øj وأمثاله@,
وص�ورته ا�عتدال من والتقّرب التوّسط أيى للقبول@, تفّعل فهو التحّريى وأمّا
فيه Iّري ويقال@: وخليق@/ ّ حريى هو ما طلب ãÏÉتقت ا¡الة وهذه معتدلة@, حالة ã|

أمر@/ فتّشعن أيى عنه وIّري شيئاً@, وقصد طلب أيى
والدائرة ا¡ومة وهو رحي ماّدة مفهوم اXاّدة@: مع� من Ìناه Ø»ف ما ع- ويدل

الرجوع@/ أيى ا¡ور ومفهوم والراحة@, الر´ ومفهوم وا�Fعة@,
/@١٤ .@٧٢ ـ َرَشداً Iّروا ولِئَک فاُ نأسلََم Ò Òf القاِسطوَن ومنّا سِلمون ÔX ا منّا وأ@نّا
والفعل به@, مفعول � ñي] فالرشد الرشد@, جهة من معتدلة حالة ã| وقعوا أيى
عن اXتجاوزين أيى القاسط� مقابل ã| الكلمة هذه وقوع اXعـ� هذا ويؤيِّد �زم@,
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حزب ٢٤٢

والعدالة@/ التوّسط

الرشد يطلب أ@نّه � والرشد@, ا�عتدال مقام ã| واقع فهو أسلم من ٕاّن وأيضاً
اXقام@/ ã| wا التعب� لطف فظهر واGداية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حزب@:

صـاروا القوم@: وIّزَب أحزاب@, وا�مع الناس@, من الطائفة زب@: ß¡ا ـ مصبا
وقراءة الشخصمن@صbة يعتاده الِورد زب@: ß¡وا أ�حزاب@يوم@اòندق@/ ويوم أحزاباً,

أصاwم@/ قتل@: باب من ُزwم ÒJ أمٌر م Òwوحَز النصيب@/ زب@: ß¡وا ذلک@/ وغ�
من ا�Fعـة زب@: ß¡ا ذلک fن ء@, ãÏ¿ال Qّمع وهو واحـد أصل َحزب@: ـ مقا
أ�رض زباء@: ß¡وا القرآن@/ من ِحزبَه قرأ يقال ِحزب@, ء ãÏ¾ كّل من والطائفة الناس@/

الغليظة@/

القـرآن@/ حـّزبُت وقد الِورد@, ـزب@:@ ß¡وا أصـحابه@/@ الرجـل@:@ ِحزُب ـ صحا
Qّمعوا@/ وIّزبوا@: الطائفة@/ زب@: ß¡وا

الرجـل@: وِحزُب الكـفّار@, جنود وأ�حزاب@: النـاس@/ bاعة زب@: ß¡ا ـ لسا
أحزاب@, فهم وأعGFم قلوwم تشا@كلت قوم وكّل رأيه@/ ع- الّذين وُجنده أصحابه
واحـد@/ َهواهم طائفة كّل فِرحون@: لَدvم ]ا ِحزب وكّل بعضاً@/ بعÎÉم يلق Òn وٕان
شديد@/ حازب@: وأمر َضَغطه@, وقيل عليه@, واشتّد �نزله� نابَه ُزبه@: ÒJ أ�مر وَحَزبه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
التجّمع هو فzا الواحد أ�صل أّن اXاّدة: هذه استعFل موارد من يظهر الّذيى أّن
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٢٤٣ حزب

واحد@/ وهدف واحد ع-رأيى كان ٕاذا
وحزب الكفر وحزب القرآن وحزب الدين وحزب rا حزب هؤ�ء فيقال@:
هم ØñÇZ جـامع أمر بيyم يكن n ٕاذا الديـن@, وbاعة rا bاعة و�@يقال الشيطان@,

الطائفة@/ وكذلک wم@, وOتّص
واحد@/ وغرض نظر Vتمع�ع- Fuكو فباعتبار والنصيب@: الورد وأمّا

يكـون أن يـبعد و� التحّزب@, لوازم من فهيى والغلظة@: والشّدة غطة الضَّ وأمّا
/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق باب من ُزب ÒJ َحَزب قوGم

هـذه وعـ- اXوارد تلک ã| hالكر القرآن ã| استعFله اXع� هذا ع- ويدّل
القيود@:

ـيطاُن الشَّ zم َعلَ اسـتَْحَوذَ ا3@, ِحزُب ولِئـَک اُ َعنه َوَرُضـوا م Ôyَع ا3ُ ÒãÏßÈَر
ا ß[ ِحزٍب كّل ُزبـراً@@ م Ôyبَي َأمرهم َفَتَقطَّعوا ـيطان@, الشَّ ِحزُب ِئـَک ولى اُ ا3 ِذ@كَر فأْنساُهم

م@/ ßyبَي ِمن اGٔحزاُب فاخَتَلَف َفِرُحون@, م ßvَلَد
واحد@/ هدف Vتمع�ع- كوuم مع اختلفوا أيى

قـيد القـوم@: ã|و واحد@/ مورد ã| ا�جBع فهو ا�Fعة@: مفهوم ã| القيد وأمّا
ٕاليـه@/ ورجوعهم طوافهم قيد الطائفة@: ã|و رأÎºم@/ ã| مَن جانب من بأمرهم القيام

ا�ستعFل@/ مقام ã| مyا كّل ã| القيود هذه مbحظة من فbبّد
استعGFا@/ موارد ã| الكلمة wذه التعب� لطف فظهر

/@٢٢ . ٥٨ ـ فِلحون ÔX ا ُهُم ا3 ِحزَب ٕاّن Gأ
يزول أن للحّق و�Zكن ع-ا¡قيقة, Qّمعهم منتسبون@ٕا4ا¡ّق@ويكون م Øuفٕا

/@ Øيتغ� أو
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حزن ٢٤٤

/@١٩ . ٥٨ ـ Ìون ßºاòا ُهُم يطان الشَّ ِحزَب ٕانَّ Gأ
ضbل@/ وع- ّ الغيى ع-سبيل وسالكون ا¡ّق ¼Íاط عن منحرفون م Øuفٕا

الدنيا@: ã| الشيطان حزب خسارة وأمّا
لنا فbزم ا̀�خرة@, دوام ٕا4 [تّد بل باXوت تنقطع � إ�نسان حياة ٕاّن فأّوً�@:

فقط@/ الدنيا ã| � ا¡ياة مطلق طول ã| واòسارة الفbح Lاسب أن
وروحه@, بدنه إ�نسان وجود Vموع ٕا4 بالنسبة تbحظ اòسارة ٕاّن وثانياً@:

وباطنه@/ ظاهره

أيـضاً@, الدنيا هذه ã| زون ÔNو أعGFم نتائج يرون الشيطان حزب ٕاّن وثالثاً@:
غافلون@/ وهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حزن@:
وأحـَزنه وحزين@, َحِزٌن فهو الرجل وَحِزَن ال«Ìور@, خbف ا¡زن@: ـ صحا
يـتحّزن الّذين الرجل عيال ـزانة@: Ô¡وا ,@ Óع�[ وIّزن واحðن أيضاً@, وَحَزنَـه غ�ه

أ�رض@/ من غُلظ ما ْزن@: Ò¡وا صوته@, أرّق ٕاذا بالتحزين@: يقرأ وفbن بأمرهم@,
وهو ا¡زن ذلک fن فيه@, وشّدٌة ء ãÏ¿ال خشونة وهو واحد@, أصل حزن@: ـ مقا
/@ ãأحَزن� وقالوا ,@ ãُزن� ÒJ ء ãÏ¿ال ãحزن� يقال معروف@, زن Ô¡وا أ�رض@/ من غلظ ما

لغة ã|ويتعّدي َحزين@, فهو زن@, Ô¡اËº�ٕوا تعب@, باب من َحَزنا َحِزن ـ مصبا
ومثّل بأ�لف@/ o] لغة ã|و قتل@, باب من ãُزن� ÒJ أ�مر ãَحَزن� فيقال با¡ركة قريش

ãÏÈاXا استعFل زيد أبو ومنع ,@Fwبا اللغت�ع- ã| واXفعول الفاعل Ëºبٕا أ�زهريى
من غلظ ما زن@: Ò¡وا ـزنه@/ ÒJ فيقال اXضـارع منه يسـتعمل ا Ø̂ ٕا وقال ,@ ã~bالثـ من

أ�رض@/
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٢٤٥ حزن

قوم فصل وقد سواء, ا¡زم أ�رضمثل من الغلظ زن: Ò¡ا ـ ١٥٠ .@٢ ا�مهرة
وأحَزَن ُحزون@/ وا�مع باXعروف@, وليس ا¡زم@, من أغلظ زن Ò¡ا أّن فزعموا Fyبي
ãوحَزن� وُحزناً@/ َحَزناً ÇJَزن َحِزن يقال@: معروف@/ زن Ô¡وا زن@/ Ò¡ا ركب ٕاذا الرجُل
ãُزن�J ãحَزن� ٕاّ� أعرف � :@ أ�صمعيى وقال زيد@, أبو ذلک أجاز ãوأحزن� أ�مر هذا

أحزان@/ زن Ô¡ا وbع َزن@/ ÔT يقولوا nو وحزين@, Tزون والرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
انـقباض حالة وهو ال«Ìور@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

انبساط@/ حالة ال«Ìور أّن Fك القلب@, ã|صوصU
وانقبض@/ أ�رض من غلظ ع-ما يطلق ا�نقباض@, مفهوم و]ناسبة

�زم@: تِعب باب من زن Ô¡ا ٕاّن Øj
/@٤٠ . ٩ ـ َمَعنا ا3َ ٕانَّ َزن Ö ÒIG

/@١٣٩ . ٣ ـ Iَزنوا @Gَو نوا ß ÒtGَو
/@٢٤ . ١٩ ـ َربُِّک َجَعَل َقد ãæَز ÒI Gّ@أ

/@٣٨ . ٢ ـ َزنون ÒJ ُهم Gَو م ßz َعلَ خوٌف G
متعّد@: فهو قتل باب من زن Ô¡ا وأمّا
/@١٠ . ٥٨ ـ آَمنوا الَّذيَن ليَحُزَن

/@١٧٦ . ٣ ـ ُيساِرعوَن الَّذيَن ُزنَک ÒJGَو
/@١٠٣ . ٢١ ـ Ò�@ك َGٔا الَفَزع م Ô Ôuُز ÒJ G
/@١٣ . ١٢ ـ ِبه تذهبوا أن ãNلَيحُزن ã Ùæ ٕا
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حسب ٢٤٦

وا�ستمرار@: ع-ا¡ركة wيئته يدّل مصدر بالتحريک َزن Ò¡ا ٕاّن Øj
/@٣٤ . ٣٥ ـ َزن Ò¡ا َعنّا َأذَهَب الَّذيى 3ِ ا¡مُد

اXستمّر@/ زن Ô¡ا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حسب@:

أيضاً@: اXصدر ã|و عدداً@/ أحصيته قتل@: باب من َحسباً اXاَل َحَسبُت ـ مصبا
ãبـ� ٕاّ� العرب bيع لغة ã| َتِعَب باب من أحَسـبُه زيداً وَحِسبُت وُحسباناً@/ ِحسبًَة
ظننت ِحسباناً@: ع-غ�قياس أيضاً ãÏÈاXاÌ»ك مع اXضارع يَك«Ìون م Øuفٕا @كنانة
من يعّد ما َسـب Ò¡وا /@ ãæكفا ء@: ãÏ¿ال ã�َوأحسـب كافيک@/ أيى درهم َحسـبُک ويقال
يكونان والكرم ا¡سب السّكيت@: ابن قال ف@/ ÔÌ¾ وزان َحُسَب مصدر وهو اXآثر@,
وال¿Ìف@: ا£د وأمّا كرh@بنفسه@/ ¾Ìف@,@ورجل@َحسيب@: ̀�بائه إ�نسان@وٕان@n@يكن ã|
عمله َحَسب ع- اXرء َزي ÔNو آبائـه@/ ã|و فيه كانا ٕاذا ٕاّ� الشـخص Fwيوصف bف
وفbن الدنيا@/ ثواب يرجو � عنده اّدخره :@rع-ا أ�جر واحَتسب ع-مقداره@, أيى

التدب�@/ حسن أ�مر@: ã| سبة ß¡ا حسن
َحسباً أحُسبُه َء ãÏ¿ال َحَسبت تقول: العّد@, فأ�ّول@: أصول@أربعة@/ َحسب@: ـ مقا
أ@نّـه وذلک الظّن@, سبان: ß¡ا الباب قياس ومن سبان@/ Ô ßM والَقمُر الّشمُس ـ وُحسباناً
حِسـبته قال ٕاذا ٔ�@نّه واحد@, واXع� والت½Íيف@, ا¡ركة بتغي� العّد وب� بينه فرق
من الّذيى َسب Ò¡ا الباب: ومن الكائنة@/ أ�مور من أُعّده الّذيى ã| هو قال: فكأ@نّه @كذا@,
احتسب قوGم الباب هذا ومن أ¾Ìافاً@/ آباؤه يُعـّد أن معناه اللغة أهل قال إ�نسان@,
تـعا4@/ rا عند له اXدخورة أ�شـياء ã| يُعّده أن وذلک كبـ�اً@, مات ٕاذا ابنه فbن
وليس التدب�, حسن كان ٕاذا@ سبة@بأ�مر ß¡ا َحَسن وفbن أ�جر@/ احتسابک سبة@: ß¡وا
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٢٤٧ حسب

كان لbٔمر التدب� حسن كان ٕاذ ٔ�@نّه البـاب@, من أيضاً وهذا أ�جر@, احتساب من
:@ ãæالثا وأ�صل واحد@/ كلّه والقياس والصواب@/ الرأيى من وموضعـه ء ãÏ¾ كّل بعـداد
ُيرضيـه@/ ما أعطيتَه ٕاذا فbناً@: أحسبُت ويقال كاٍف@, أيى ِحساب ٌء ãÏ¾ تقول@: الكفاية@,
هـذا ومن الصغ�ة@, الوسادة وهيى ُحسـبانة bع وهيى سـبان@, Ô¡ا الثالث@: وأ�صل
أصاب قوGم ومنه قوس�@, �bع ØãÏ ß»ِالق عن wا ُيرميى صغار Îºام سبان@: Ô¡ا أ�صل
د@/ Ò Ò#بال ـ Êء Ú»ال من ُحسباناً zا َعلَ وُيرِسَل قوله@: Ì Ø»وف جراد@/ أيى ُحسبان أ�رض

شعرته@/ ففسدت داء من ِجلدته ابيّضت الّذيى أ�حسب الرابع@: وأ�صل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ختـبار@, بقصد وا�طbِّع إ�¾Ìاف هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
�رسيدگي�@/ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø#ويع والطلب@, # السَّ بقصد والدقّة والنظر

من الِكـفاية أّن Fك وا�ختبار@/ للتعّرف ووسيلة مقّدمة يكون فقد العّد@: وأمّا
ا¡ال@/ وتعّرف والتطّلب ا�ختبار لوازم

حياtم وسابقة أمورهم وجريان وأعGFم ا̀�باء كون فباعتبار َسب@: Ò¡ا وأمّا
م}مة@/ ضعيفة نقطة فzا ليست وWتَحنة ة Ò#تU

الناس ع- فاً ßÌ Ö¿ُم وOت# َيتعّرف الّذيى وهو تعا4@, rا أÊºء من سيب@: Ò¡وا
علzم@/ ومطّلعاً وTيطاً

وا�ستدامة@/ ا�ستمرار ع- تدّل صيغxا وا¤اسبة@:
أيى لفـظه@, ã| بالزيادة د�لة أقوي ãæوالثا مصـدران@, سبان@: Ô¡وا ساب ß¡وا
مورد ã| يستعمل قد مفهومه@: ã| والدقّة الشّدة هذه و]ناسبة شديد@, دقيق حساب
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حسب ٢٤٨

والعذاب@/ أ�خذ ٕا4 اXنxيى ا¡ساب
wا التعب� ã| ما يظهر وwذا اXاّدة@, هذه مشتقّات bيع ã| مأخوذ اXع� وهذا

غ�Yا@/ أو الكفاية أو العّد ماّدة دون
/@٢ . ٢٩ ـ َيقولوا أن @ُكوا ÒAُي أن النّاُس أَحِسَب

وIقيق@/ غ�ٕا¾Ìاف من أو واختبار وتعّرف بتطّلب مyم القول هذا أ@كان أيى
/@٤٤ . ٢٧ ـ ًة Ø Ô� َحِسَبتْه رأته ØFفل

ا�عـتقاد فٕاّن ـة@, Ø� كونه اعتـقاد علzا وغلب عليه وأ¾Ìفت اخت#ته أيى
ُيراد قد اXع� هذا و]ناسبة اليق�@, من قريباً يكون وا�ختبار التعّرف بعد ا¡اصل
نـتائج من وا�عتـقاد الظّن بل كذلک وليس ظننت@, أيى حسـبت فيقال الظّن مÇyا

والتطّلب@/ ا�ختبار

لُكم@, اً ØÌ¾ َسبوه ÒI G,@ًأيقاظا م Ô{س ÒIو جاِمدةً@, ا Ô{سI ,@Wًغاف ا3 Ú Òéس ÒIGَو
ُمهَتدون@/ م Øu@أ َسبوَن ÒJو

وإ�¾Ìاف@/ التعّرف مع� وفيه واحد@, اXوارد هذه bيع ã| فاXع�
/@١٧٣ . ٣ ـ ا3 َحسُبنا ا3@, َحسبََک فٕاّن

يكفينا@/ فهو أمورنا, وجريان من@أحوالنا ويتعّرف ٕالينا اXتوّجه ف ßÌ¿Xا هو أيى
َحُسَب@/ من مش}ة@, صفة ْعب كالصَّ ْسب Ò¡ا يكون أن و�@يبعد

/@٢٠٢ . ٢ ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº3وا
وتعّرفه@/ وتطلّبه ٕا¾Ìافه Ìºيع أيى

/@٤٠ . ١٨ ـ ُحسباناً zا َعلَ وُيرِسَل
عـصياناً عـملهم كان وXا@ Gم@, ا¡اسـب وهو أعGFم@, حساب فيـه ما أيى
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٢٤٩ حسد

التعب� أّن Fك وتأ@كيداً@, مبالغة ع-الفاعل اXصدر فاطلق العقاب@, هو Gم فا¡اسب
ا¡ساب@/ ã| وا¡ّدة الشّدة ٕا4 لbٕشارة ا¡ساب دون سبان Ô¡با

وذلک واللـزوم@, الثـبوت ع- أَدلُّ ãæالثا أّن ْسب@: Ò¡وا سيب Ò¡ا ب� والفرق
يشار مورد ã| ْسب Ò¡با التعب� لطف وهذا ا¡سيب@, ã| Fك فيه الزيادة عدم بلحاظ

والكفاية@/ ٕا4التخصيص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حسد@:

من Dأ@ك السـ� بفتح َحَسداً النعمَة َوَحسـدته النعمِة ع- حسـدته ـ مصبا
وأمّا عنه@, زواGا و[ّنيَت عنده كرهxا ٕاذا وبا¡رف@: بنفسه ãæٕا4الثا يَتعّدي سكوuا@,
ã Ù�] فيه وليس التعّجـب@, مع� وفيه الغبطة@, فهو ذلک@: وLو الشجاعة ع- ا¡سد
حـاسد والفاعل حـرام@, وهو أ�ّول Ë»الق فهو [ـنّاه فٕان ا¤سـود@, عن ذلک زوال

وَحَسدة@/ ُحّساد وا�مع وحسود@,
ا¡سد@/ وهو واحد@, أصل ا¡سد@: ـ مقا

َحَسداً@/ ُسُد ÒJ َحَسَد والفعل معروف@, ا¡سد الليث@: قال ـ ٢٨٠ . ٤ الxذيب
Ì¿يق Fك القلَب Ì¿يَق ٔ�@نّه ا¡سد@, ُأخذ ومنه قال الُقـراد@, سدل@: Ò¡ا :@ ãèأ�عرا ابن
عنه تُزوي أن Øفيتم� نعمة ٔ�خيه إ�نسان يري أن َسد Ò¡وا دَمه@/ فيمتّص ا�لَد الُقراد
فالَغبُط قلت@: عنه@/ تُزويى أن غ� من مثلها له يكون أن Øيتم� أن والغبط له@, وتكون
الغبط@؟ ØÍÉي هل سئل ØXا �ص� Ø ã*الن أّن تري أ� منه@, أخّف وهو ا¡سد من ÍÈٌب
وأصـل عنه@/ يتحاّت Ø8ح الشجر ورق ÍÈب واòبط اòـبط@/ ØÍÉي Fك نعم فقال

/@ Ø ãèأ�عرا ابن قال Fك Ì¿الق ا¡سد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Ì»ح ٢٥٠

والتحقيق@:
وهو دا_اً@, نفسه ã| الشديد التعب ويوجب الذميمة@, الصفات من ا¡سد أّن
وتدب�ه@, ٕاعطائه ã| تعا4 rا ينازع بل النعمة@, لصاحب ر ØÍÉوالت النعمة زوال يطلب

اXتعال@/ rا يرÏÈبفعل و�
/@٥ . ١١٣ ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد ÙÌ Ò¾وِمن

أ�عداء@/ أعدي من فٕانّه

/@٥٤ . ٤ ـ َفضله ِمن ا3ُ آتاُهم َع	ما النّاَس ُسدوَن ÒJ أم

/@١٠٩ . ٢ ـ َحَسداً كُّفاراً ٕاZانكُم َبعد ِمن وَنكُم َيردُّ لَو
كاZ�ٕان@/ معنويّة أو ماّدية نعمة يكون أن من أعّم ا¡سد fتعلّق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ح
الّذيى :@Ì ßºوا¡ا َكشـفُت@, َح«Ìاً@: ه ÔÌ ß»أح ذراعيى عن كُّميى Ìُت Ò»َح ـ البـع�صحا Ì Ò»وَح كنسة@/ ßXا «Ìة@: ß¤وا ا�نكشاف@, وا�Lسار@: ِدرَع@/ و� عليه �@ِمغفر
يتعّدي@, و� يتعّدي أنا@: وح«Ìته مثله@/ :@Ì Ø»ÇIو ÒÌ Ò»واستح ,@ أعييى ُحسوراً@: Ì ß»J
من نظره وانقطع كَلَّ ه@: ÔÍ½ب Ì Ò»وَح َح«Ìي@/ وا�Çمع ,@ Õَحس� فهو أيضاً ع-وأح«Ìته التلّهف أشّد وا¡Ì»Çة@: أيضاً@/ وTسور َحس� فهو ذلک@, أشبه وما مدًي طول
غ�يى Ìت Ø»وح Õَحس� فهو وَح«Ìة Ìاً Ò»َح Ì Ò»J ء ãÏ¿ع-ال ÒÌ ß»َح ـ الفائت ء ãÏ¿ال

موَذًي@/ :@Ì Ú» ÔT ورجل Iس�اً@,
الذراع@: عن Ìت Ò»َح يقال ء@/ ãÏ¿ال كشف من وهو واحد أصل :@Ì»ح ـ مقا
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٢٥١ Ì»ح
كشفت ٕاذا أيى # Ò¢ا hكر أيى Ì» Ö Ò¤ا hكر وفbن كنسته@/ البيَت@: Ìت Ò»وَح @كشفته@/
وذلک الفائت@, ء ãÏ¿ع-ال التلّهف ا¡«Ìة@: الباب ومن كرZاً@/ Øjوجدت أخbقه عن
ٕاذا ÔÍ½الب Ì»وح َظَلعت@/ ٕاذا ح«Ìي ناقة ومنه ص#ه@/ وقلّة جزعه ã| أمره انكشاف
ُجعل Ìأيى Ù»ُح كأ@نّه Ìا¤ّقر@, Ú» Ô¤وا وضعفه@/ ب½Íه قلّة ã| حاله انكشاف وذلک ,@ @كَلَّ

Ìناها@/ Ø»ف وقد ح«Ìة@, ذا
اXطاوعة@: ã|و كشف@/ وقتل@: ÍÈب باب من ح«Ìاً ذراعه عن Ì Ò»َح ـ مصبا
فـهيى كشـفته@, ÍÈب@: باب من و`ارها وقناعها ذراعها اXرأة وح«Ìت /@Ì»Lع-فا Ìُت ß»وَح موضعه@/ عن نضب اXاء@: Ì»وح الظbم@/ Ì»Lوا هاء@, بغ� Ìºحا
Ìته@: Ø»وح والتأّسف@, التلّهف وهيى منه@, Ëºا وا¡Ì»Òة َتِعَب@, باب من Ìاً Ò»َح ء ãÏ¿ال
بذلک يى Ød ومزدلفة@, ب�م� Ìوهو Ù» ÔT واديى يى ØdالفاعلËºوبٕا ا¡«Ìة@, ã| أوقعته

اÌ»òان@/ ã| وأوقعهم بفعله أصحابه Ì»فح وأعيا فيه كلَّ أبرهة فيل ٔ�ّن
Ì Ò»َح يقال ء ãÏ¿ال عن َء ãÏ¿ال ا¡Ì»Òكشطک الليث@: قال ـ ٢٨٦ . ٤ الxذيب
البحُر Ì Ò»وَح السحاب@ح«Ìاً, Ố الر وح«Ìت عن@رأسه@, البَيضة Ì»وح ذراعيه@, عن
ّكيت@: السِّ ابن وقال أ�رض@/ من اXاء Iت ما بدا Ø8ح عنه نِضَب ٕاذا الساحل عن
Ø8ح ا Òt Øس� ٕاذا الدابَّة َح«Ìُت تقول: والعرُب واحد@/ ]ع� وَجَزر ونَضب اXاء Ì»َح
هذا ـ@ الِعباد@ َع	 َح«Ìةً يا ـ وجّل عّز rا قول ã| أبو@ٕاسحاق وقال س�ها@/ ينقطع
النداء ٔ�ّن يَعقل@, ما مناداة ã| كالفائدة مناداtا ã| والفائدة القرآن@, ã| مسألة أصعب
فهذا كذا@, فعلَت له تقول Øj بالنداء ه Ø{لتن زيُد يا قلت ٕاذا أ@نّک تري أ� تنبيه@, باب
أبلغ العجب دعاؤك كان كذا@, أتفعل عجباه ويا فعلت@, ا ØW وا@@عجـباه قلت ولو أوكد@/
منفعة � الّذيى الدواّب كا¡س�من النادم bيب Ø8ح الندم أشد وا¡«Ìة@: الفائدة@/ ã|

فيه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



Ì»ح ٢٥٢

والتحقيق@:
وأمّـا العـقب@/ ٕا4 ء ãÏ¿ال ورّد التـنحية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وأمـثاGا@: والنضب والكشط والتبعيد والسلخ والرفع وإ�عياء وإ�نكشاف الكشف
عن البحُر ÒÌ»ح ـ قوGم ã| حقيقة مراد اXفهوم وهذا أ�صل@, لوازم ومن منه Ốفقريبة الر وح«Ìت ذراعها, وعن وذراَعها قناَعها اXرأة Ìت Ò»وح اXاُء@, Ì Ò»وح الساحل,

Tسور@/ وهو السحاَب@,
كان الّذيى والدابّة النظر مس� فباعتبار الداّبة@: Ìت Ò»وح ,@ ÔÍ½ البَ Ì Ò»ح وأمّا

اXنظور@/ اXس� منxي ٕا4 بالنسبة فالرّد ,@Fzف وملحوظاً Fyم متوقّعاً
اÇXع� هـذا لوازم ومـن والتنحية@, وا�رتداد التأّخر فحقيقxا ا¡«Ìة@: وأمّا

عمله@/ ã| تفريطه ٕا4 توّجه ٕاذا والتأّسف التلّهف
/@١٩ . ٢١ ـ Ìون ß»َيستح Gَو ِعباَدِته َعن وَن ß�يستك G ِعنَده َوَمن

ã| وهذا له@, العبوديّة يستصغر وهو وعظمها النفس ك# رؤية هو فا�ستكبار
كب�ة@/ ثقيلة العبادة ورؤية العقب ٕا4 ا�رتداد وهو ا�ستحسار مقابل

/@٤ . ٦٧ ـ َحس� وهَو خاِسئاً ÔÍ½ البَ ٕاليَک َينقلْب ßكّرت� ÒÍ½الب ارجع Ú Ôj
والتـعب� ,@Í½الب مس� ٕا4 بالنسبة وهذا عقبه@, ٕا4 ويرتّد Í½الب ينقلب أيى

توّقفها@/ Øj الرؤية امتداد جهة اXنظور فٕاّن بالع�@: � Í½بالب
/@٢٩ . ١٧ ـ Tسوراً َملوماً فتقُعَد الَبْسِط كّل َتْبُسْطها@ Gَو

ومعيشتک@/ حياتک جريان ã|و س�ك ã|وتتوقّف ٕا4عقبک ترتّد أيى
/@٣٩ . ١٩ ـ اGٔمر ÒãÏ ßÉ ُق ٕاذ «Ìة Ò¡ا يَوَم وأنِذرهم
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٢٥٣ Ì»ح
ãÏÉوق وسلوكه@, عمله ã| فّرط ما بانكشاف عقبه ٕا4 إ�نسان يرجُع يوماً أيى

ا�#ان@/ Zكنه و� أ�مر
/@١٦٧ . ٢ ـ علzم Ìات Ò»َح م Ô ÒGFا3ُأع يُرvم @كذلَِک

/@٣٥ . ٨ ـ Ìاٍت Ò»َح َعلzم نفُسک َتذهب Wَف

وا�شتغال ع-التوّجه نفسک و�تذهب , ÒÌ ß»ما@ُح صورة ã| أعGFم @ف�ون أيى
وهيى مصـدر@, Ëºا ح«Ìة@, bع وهيى ا¡«Ìات@, حالة ع- لة متحوِّ وwدايxم wم
اÇXداوم وا�شـتغال الشـديد التوّجه فٕاّن العقـب@, ٕا4 ا�رتداد من ا¡اصلة ا¡الة
بالوظائف والعمل الbّزم والس� ا¡ّق ٕا4 التوجه عن وZنع Ì»¡ا يوجب بدعوtم

ّية@/ ×G�ٕا
َع	 َح«Ìةً@ يا ا3@, َجنب ã| فّرطُت َع	ما ×çÌ»َح يا طـنا@, فرَّ َع	ما َح«Ìَتنا@ يا

الكاِفرين@/ َع	 ¡«Ìةٌ وٕانّه الِعباد@,
وا�Lطاط@/ ا�رتداد أيى

هـذه ã| ا¡«Ìة من يراد أن يصّح و� ا¡«Ìة@, آثار من التأّسـف ٕاّن وقلنا
للحكم متعـلّقاً يكون Ø8ح مسـتقّل ليس]وضوع التأّسـف فٕاّن التأّسـف@: ا̀�يات

ولوازمه@/ وآثاره ا�رتداد عوارض من بل ,@ ã\الن أو وإ�ثبات
ã|ّققتI قد ا Øuفٕا التكذيب@: أو الكفر أو التفريط آثار ليسمن التأّسف ٕاّن Øj
ا̀�خرة ã| علzا يWّتب ما آثار من بل علzا@, تأّسفوا وما مyم وَمرأي باختيار الدنيا
وهم الدنيا@, ا¡ياة ã| م¿Îوداً وليسهذا الرتبة@, ã|طاطLوا� اXقام ã| ا�رتداد وهو

لغافلون@/ ا̀�خرة عن

عذاب@/ فوقها ليس وعذاب أعظمها ما اXع�رزيّة وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حّس ٢٥٤

حّس@:
قتله مثل َحسيٌس فهو َحّساً وحّسه ,@ Ø ã\òا الصوت وا¡سيس@: ا¡ّس ـ مصبا
زيـدت ا Ø[ور به@, علم ٕاحساساً@: ء ãÏ¿ال الرجل وأحّس ,@ Óومع� وزناً قتيل فهو bًقت
واXصدر فيه@, لغة قتل باب من به وحسست به@, شعر مع� ع- به أحّس فقيل الباء
Oفّف من ومyم به@, وحست أحسته فيقول الفعل�با¡ذف فّف ÔO مَن ومyم ا¡ّس@,
تـعب@, باب من #òبا وَحِسسُت وأحسيت@/ حسيت فيقول ياء الس� بٕابدال Fzف
تطّلبُته@/ ّسسُته@: ÒIو سوس@, ÒT فهو قتل باب اò#من حسست فيقال بنفسه ويتعّدي
ã| استعمل Øj تري@, هل أيى ـ ِمنأحٍد م Ôyِم سُّ ß ÔIَهل ـ إ�بصار إ�حساس وأصل

اòمس@/ مشاعره إ�نسان@: وحواّس كانت@, حاّسة ّ بأيى والعلم الوجدان
حكـاية ãæوالثـا غ�ه@, أو بقتل ء ãÏ¿ال غلبة فأ�ّول أصـbن@, حّس@: ـ مقا
ذلک ومـن ذنه@/ بـٕا ّسـوuم ÒI ٕاذ ـ القتل ا¡ّس فأ�ّول@: وش}ه@/ توّجع عند صوت
قـوGم البـاب هـذا ومـن القـتيل@/ سـيس Ò¡وا َحّساً@, بالسيف ـ@@ُحّسوهم ا¡ديث
قـوGم ع- Tمول وهذا ـ ِمنأَحد ِمyم سُّ ÔIَهل ـ ء ãÏ¿بال علمت أيى أحسست
أين من قوGم الباب هذا ومن ذ@كرناه@/ الّذيى أ�صل ٕا4 عاد فقد ,@ ÓFعل َء ãÏ¿ال قتلت
بسخائه@: ا�Çوع يطرد للّذيى قوGم الباب هذا ومن َته@/ Ø#H أيى #òا هذا َحِسسَت
ويـقال التـوّجع@, عـند تـقال كلمة وهيى َحّس@, قوGم :@ ãæالثا وأ�صل َحسحاس@/
ّس ß¡ا الباب ومن عليه@, شفقة nأ قلبک كأّن له@, رققت ٕاذا :@ أحسُّ فأ@نّا له َحِسسُت
هو ساس Ô¡وا انقلعت@/ أسنانه@: ت اLسَّ ويقال ِو�دها@/ عند اXرأة يأخذ وجع وهو

الشؤم@/ ويقال لق@, Ôòا سوء
bًقت قتلهم ٕاذا َحّساً Îم Û» ÔJ القوم َحسَّ قوGم من ٕامّا َحّسان@: ـ ٤٤٩ ا�شتقاق
يسـتأصله@, أيى للـنبت ّسة ÒT د Ò#ال ويقال أصلّية@/ فالنـون سن Ô¡ا من وٕامّا ذريعاً@,
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٢٥٥ حّس

العرب ويقول الو�دة@/ بعد اXرأة Qده وجع ّس@: ß¡وا الدابة@, wا ّس ÔI ã8ّال ـحّسة ßXوا
أُحسُّ به َحَسست وتقول /@Ì»ع-الك مبنيّة َحسِّ مyم@: الواحَد أصاب ٕاذا nؤXا عند

له@/ وفِطنت به شَعرت ٕاذا َحّساً به
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى وقدرة@, وفكراً روحاً والغلبة إ�حاطة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بالشعور يكون فقد واXوارد@, اXصاديق باختbف Oتلف اXع� وهذا اXعنوّية@/ السلطة
جهة من أو والسلطة@, والقدرة النفوذ جهة من أو العلم@, أو الظّن بطريق أو والفهم@,

وا¡واّس@/ القوي
أحاط ٕاذا به وَحَسست النبات@, ال#د قّوة أحاطت ٕاذا النبَت ال#د َحسَّ يقال@:
ء ãÏ¿ال وأحسَّ به@, وأحاطـت ونفوذه قدرتـه غلب ٕاذا بالسيف ـه وحسَّ به@, شعورك
ٕاذا له وحسست الو�دة@, بعـد ا¤سوس ا¤يط الوجع ّس ß¡وا وعرفـه@, به علم ٕاذا

والقّوة@/ بالقهر كانتTاطة ٕاذا أسنانه واLّست عليه@, شفقتک أحاطت
بفتح هذا يا َحسِّ قال fا ÍÒÈبَه وقوGم ـ الصحاح ã| قال صوتاً@: َحسِّ وأمّا
مرة Ò�كا وأحرقه ـه مَضَّ ما غفلًة أصابه ٕاذا إ�نسان يقوGا كلمة آخره@, Ì»وك أّوله

وا¡ّزة@/
إ�حاطة@/ تلک مظهر فهيى الداء@, وٕاحاطة n�ٔا غلبة wا Ø-يتج الكلمة فهذه

الوجـع@, الشـفقة@, الرّقـة@, الوجـدان@, الظّن@, العلم@, القتل@, ـ ãæمعا أّن فظهر
حقيقّية@/ oمفاه ليست وأمثاGا@: ,@ Ø#التخ

قّوة@/ من إ�حاطة خصوصيّة مbحظة من ا�ستعFل مقام ã| فb@بّد
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حّس ٢٥٦

/@١٠٢ . ٢١ ـ ت Òxاش Dف َوُهم Îا Ò»َحسي َيسَمعوَن G
صـوتاً تbزم وهيى وG}ا@, ونفوذها وسلطxا النار ٕاحاطة هو Øsجه َحسيس

السمع@/ ٕالzا نسب وأ�ثر@: اòصوصيّة هذه و]ناسبة Uصوصاً@,
/@١٥٢ . ٣ ـ بٕاذنه ّسوuم ÒI ٕاذ َوعَده ا3 َصَدقكُم َوَلَقد

فـٕانّه القـتل@: اÇXراد وليس ونـفـوذاً@, وقّوة قدرة wم وIيطون تغلبوuم أيى
والتـنازع الفشـل فـٕان اGَٔمر@/ ã| Ôrوَتناَزع Ôrَفِشل ٕاذا Ø2َح ـ@ ا̀�ية بعد ما �@يناسب

والغلبة@/ والسلطة النفوذ يقابbن

/@٥٢ . ٣ ـ الكُفر م ÔyِمÏ»عي أَحسَّ ØF َفلَ
/@١٢ . ٢١ ـ بَأَسنا أَحّسوا ØF َفلَ

/@٩٨ . ١٩ ـ ِمنَأَحد م Ôyِم ّس ß ÔIَهل
صدور@, نسبة ٕا4ذات منتسباً ا¡دث ع-جعل تدّل واGيئة ٕافعال إ�حساس
Ø8ح النفس من إ�حاطة أيى العلم@, ٕا4 اXع� هذا ومرجع Tيطاً@, نفسـه جعل أيى

العلم@/ Jصل
/@ ٨٧ . ١٢ ـ يوُسَف ِمن ُسوا َفَتَحسَّ ذَهُبوا ِا Ú ãN بَ يا

أيى َس فتحسَّ حّسَسه فيقال تفعيل@, مطاوعة ع- وتدّل تفّعل ع- التحّسس
ٕاحاطة@/ ذا ]ع�ص�وا أ�مر فيكون Tيطاً@, وصار فطاوع Tيطاً نفسه جعل

أمراً ا¤يط بكون Uصوص قلنا Fك ا¡ّس أّن وا¡ّس@: إ�حاطة ب� والفرق
بالدار@/ Tاط ٕانّه فيقال أعّم@, فٕانّه إ�حاطة bRف ,@ ّ غ�ماديى

إ�حاطة نتيجة ã| يتحقّقان ا Ø̂ واليق�ٕا العلم أّن والعلم@: ب�ا¡ّس الفرق وأمّا
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٢٥٧ Ë»ح
والغلبة@/

من العلم مقّدمات ٕا4 النظر بكون مورد ã| يصّح ا Ø̂ ٕا ا¡ّس استعFل أّن فظهر
الكرZة@/ ا̀�يات ã| Fك والنفوذ@, والغلبة ا�طbّع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»ح

وَحسمُت فانقطع@, قطَعه ]ع� ÒË Ò»Lفا ÍÈب باب من ÓÊ»ح َحَسمه ـ مصبا
ّ بالكيى يbَن السَّ ومنعته قطعته ٕاذا الِعرق دَم حسمُت وأ�صل مضاف ع-حذف الِعرَق
أيى للـباب ÓÊ»َح وقوGم عليه@/ ãçيأ Xا قاطع ٔ�@نّه ُحسام للسيف قيل ومنه بالنار@,

كليّاً@/ قطعاً للوقوع قطعاً

يى Ødو القطع@, Ë Ö» Ò¡فا آخره@, عن ء ãÏ¿ال قَطع وهو واحد@, أصل :@Ë»ح ـ مقا
تعا4@: قوله فأمّا القطع@/ من فهو كان ذلک ّ أيى َحّده@, ُحسامُه ويقال ُحساماً@, ا�òالسيف َحَسمت ا Øu@�ٔ ويقال الشؤم@, ويقال اXتتابعة@, هيى فيقال ُحسوماً أيّام انية Ò\َو ـ@@
كأ@نّه Tسوم@, الغذاء السئّي Ø ã*للص ويقال ذ@كرناه@, أقيسXا القول وهذا أهلها@, عن

ِغذاؤه@/ Ë ß»ُح ØXا ^اؤه قطع
قالوا Ø8ح ذلک Dك Øj قطعاً@, ء ãÏ¿ال استيصالک :@Ë»¡ا ـ ١٥٥ . ٢ ا�مهرة
أيى الدم Ë»ÇJ ٔ�@نّـه ُحسـاماً السيف يى Ødو واستأصلته@, كويته ٕاذا الداء@, َحَسمُت

خاّصة@/ والشؤم ØÌ¿ال الدا_ة ا¡سوم وأ�يّام كواه@, قد فكأ@نّه يسبقه
ٕايّاه@, منعه :@ ÓÊ»ح ِسُمه ÒJ َء ãÏ¿ال وحَسَمه اXنع@, :@Ë»¡ا القطع@/ :@Ë»¡ا ـ لسا
ُحُسوم@: وأيّام ؤم@, الشُّ سوم@: Ô¡وا قُِطع@/ أيى وِغذاؤه@, رضاعه Ë»ح الّذيى وا¤سوم@:
ء ãÏ¾ لكّل قيل Øj أع-@/ والصفة تضاف@, وقد [نعه@, أو �òا تقطع باXصدر وصفت
ã| اللغة توجبه الّذيى الزّجاج@: وقال Îود@/ Ô¾و شاهد مثل ُحسوم وbعه ,@Ëºحا توبع
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حسن ٢٥٨

وهذا :@ أ�زهريى وقال وتُفنzم@/ ُتذه}م أيى حسوماً Iسمهم أيى ُحسوماً قوله مع�
القوم@/ دابُر فقِطع ـ @كقوله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أصله من اXقطوع يستأصل الّذيى القطع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXطلق@/ القطع � وماّدته@,

َرضـاعه قـطع طفل ã|و ,@ ّ بالكيى الدم قطع مورد ã| تسـتعمل اللحاظ وwذا
ونظائرها@/ شديداً@, ا¡ديد السيف ã|و وِغذاؤه@,

/@٦ . ٦٩ ـ ُحُسوماً أيّام انيَة Ò\و َليال َسبَع م ßz َعلَ َرها َسخَّ
ليحسمهم علzم سّخرها أيى ـ ٔ�جله مفعول أ@نّه ع- ونصبه مصدر@, ا¡سوم
Tذوف وفعله مطلق مفعول أ@نّه أو حياtم@/ ماّدة ãويف� ويستأصلهم دابرهم ويقطع

حسوماً@/ وحسمهم علzم سّخرها ـ@@أيى

والتحقيق@/ ا¡قيقة عن فبعيدة اُ�خر@: التفاس� وأمّا
اXورد@/ هذا ã| wا التعب� لطف \O و�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حسن@:

َحَسـنة واُ�ن� و]صّغره@, به يى Ødو َحَسن@, فهو ُحسناً ء ãÏ¿ال َحُسَن ـ مصبا
َجبَل وزان ِحسان ع- َسن Ò¡ا وNمع ُحسن@, ذات َحسناء وامرأة أيضاً@, يى Ød وwا
أجاد قيل Fك ا¡سن@, فعلت وأحَسنُت@: والنون@, بالواو اËº�ٕفيجمع ã| وأمّا وِجبال@,

وأتقنته@/ عرفته ء@: ãÏ¿ال وأحسنت ا�ّيد@, فعل ٕاذا
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٢٥٩ حسن

وامـرأة َحَسـن رجل يقال القبح@, ضّد سن Ô¡فا واحـد@, أصل ـ حسن ـ مقا
ضـّد وغـ�ه@: إ�نسان من اسـن Ò¤وا ـ هذا ٕاّ� الباب ã|وليس وُحّسـانة@, َحسناء

/@ اXساويى
ِسن@, ÒT bع كأ@نّه ع-غ�قياس اسن ÒT وا�مع القبح@, نقيض سن Ô¡ا ـ صحا
َحسناء@, امرأة وقالوا حَسنة@, وامرأة له@, اِتباع بََسن َحَسٌن ورجل ء@/ ãÏ¿ال َحُسن وقد
يقولوا nو أمرد غbم قالوا Fك غ�تذك�@, من @ّنث اËºاُ وهو أحسن@, رجل يقولوا nو
وأحسنت زّينته@/ Iسيناً@: َء ãÏ¿ال وَحّسنت تأنيث@/ غ� من يذّكر فهو َمرداء جارية
خbف َسنة@: Ò¡وا َحَسناً@/ يعّده ويستحسنه@: ُيعلمه@, أيى َء ãÏ¿ال سن ÔJ وهو وبه@, ٕاليه

السّيئة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕامّا اXع� وهذا والسئّي@, القبيح يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã| أو العـمل@, ã| أو القول@, ã| أو اXعنوّية@, ã| أو اXاّدية@, اòارجيّة اXوضوعات ã|

القلبّية@/ الصفات

ونعت بفتحت�صفة َسن Ò¡وا �زم@/ والفعل كالقبح@, مصدر ØËÉبال سن Ô¡ا ٕاّن Øj
س�@, Ô¡ا واÊº�ٔء اËº�ٕأ�حسن يقال س�@, Ô¡ا وتأنيثه للتفضيل وأحَسُن َحُسَن@/ Xا
َسـن Ò¡ا bع أّن Fك َحَسـنات@, وbعها َحَسنٌة َسن Ò¡ا وتأنيث غري@/ والصُّ @كالك#ي

ِحسان@/

Ú Ôj َظلم َمن Gّٕا ُحسناً@, ِللنّاِس وُقولوا الثواب@, ُحسُن اXآب@, ُحسُن ِعنَدُه َوا3ُ
ُحسناً@/ بوالَديه ُحسناً@, َل َبدَّ

اXطلق@/ ا¡دث ماهيّة ع- يدّل فٕانّه للمبالغة@, باXصدر والتعب�
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حسن ٢٦٠

َحَسناً@, أجراً َحَسناً@, َوعداً َحَسناً@, ِرزقاً َحَسناً@, بWًَء َحَسناً@, َقرضاً َحَسناً@, َنباتاً
َحَسنة@/ شفاعة َسَنة@, Ò¡ ا واXوِعظة َحَسَنة@, اُسوةً َحَسناً@, َمتاعاً

َحُسنت@/ أو َحُسن ما أيى

َحَسَنة@/ [سسكم ٕان ئة@, يِّ السَّ َسنَة Ò¡با َسَنة@, Ò¡ با جاَء َمن َحَسنًَة@, نيا الدُّ ã|
كان@/ نوع ّ أيى من َحَسناً يكون ما مطلق يراد

/@١١٤ . ١١ ـ يِّئاِت السَّ Òéُيذِه َسناِت Ò¡ ا ٕانَّ
وتفنzا@/ [حوها أيى

/@٧٠ . ٥٥ ـ ِحساٌن َخ�اٌت فzنَّ
ã| Fك وحسناء وَحَسنة َحَسن bع وِحسان ك¿Ìيف@, Ø�òا من Uفّف �òا
و�@يبعد ة@/ Ùَخ� وأصلها خ�ة وخ�اتbع واXؤّنث@, اXذّكر فيه يستويى أيى اللسان@,

كَصْعب@/ صفة بالتخفيف �òا يكون أن
هذا و]Çناسبة والزيادة@, اXبالغة مورد ã| �بالتاء� با¡سنة التعب� أّن \O@و�

واXبالغة@/ للتأنيث فهيى للتأنيث@, التاء فيه يزاد اXع�
َحَسناً@/ جعله أو ُحسن ذا ء ãÏ¾ ]ع�جعل فهو إ�حسان@: وأمّا

نُفِسُكم@, Gٔ Ôrأحَسن Ôrٕانأحَسن ُصَوَر@ُكم@, َفأحَسَن ,@Wًَعَم @,أحَسَن َ َمثوايى أحَسَن
وبالواِلَديِن للُمحِسناِت@, أَعدَّ ,@ Òِسن� Ô¤ا بُّ ß ÔJ3ا ٕانَّ ُصنعاً@, ِسنوَن ÔJ أحَسنوا@, ِللَّذيَن

حساناً@/ ٕا

من نوع ّ أيى ليشمل وإ�طـbق@, للمبالغة اXوارد بعض ã| إ�حسان وٕاطbق
إ�حسان@/ أنواع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٦١ Ì¿ح

:@Ì¿ح
قرأ وبأ�و4 ÍÈب@, باب من لغة ã|و قتل@, باب من ح¿Ìاً ح¿tÌم ـ مصبا
الدابّـة وا¡¿Ìة@: /@Ì¿¡ا موضع :@Ì¿¤وا سوق@, مع ا�مع :@Ì¿¡ا ويقال السبعة@/
مـثل Ì¿Ç¡وا وقصبات@/ قصبة مثل ح¿Ìات وا�مع أ�رض@, دواّب من الصغ�ة

مÍÉوبه@/ أيى أ�م� ÍÈب قيل Fك فَلس]ع�ا¤شور@,

وهـو مـع�@, زيادة وفيه [@حشد@] قبله الّذيى من اXع� قريب ـ Ì¿ح ـ مقا
Çbع وكّل سـوق@, مع ا�مع Ì¿¡ا يقولون اللغة وأهل وا�نبعاث@/ والبعث السوق
أ�رض@: وَح¿Ìات bعته@/ ا Øu@كأ السنُة@, @فbن ãماَل@ب� ح¿Ìت والعرب@يقول /@Ì¿ح
الرجـال@: من شور Ò¡وا وانبعاثها@/ وانسياقها لكtDا بذلک فسـمِّيت الصغار@, ا ØwدواÌ¿Ò¡وا ,@Ì¿َح اòفيف للرجل قوGم أ�صل عن شـّذ ا@ ØWو البطن@/ أو اòلق oالعظ

لطف@/ ما القَُذذ@: من

ُبريت أيى َح¿Ìاً@, Ìت ß¿ُح ا Øu@كأ لطيفة أيى Ì¿َح أذن السكيت@: ابن ـ صحا
أ�صـل@, ã| مصدر ٔ�نه Nمع و� Øيث� � ,@Ì¿َح وآذان غ�ها@, وكذلک دت@, وُحدِّ
النـاَس Ìت Ò¿وَحـ َح¿Ìة@/ اُُذن قيل وقد َسـكب@, وماء َغور ماء قوGـم مثل وهو
/@Ì¿Ç¡ا موضع :@Ì ß¿ Ò¤وا /@Ì¿Ò¡ا يوم ومنـه bعxم@, َح¿Ìاً@: هم ÔÌ ß¿واح Ìهم Ô¿أح
واXاحيى وأaد Tّمد أنا أÊºء `سة ã4 وقال �ص�@/ Ø ã*الن أÊºء من Ëºا Ì ß¾وا¡ا

والعاقب@/ ّ ع-قدميى الناَس ÔÌ Ô¿أح Ì ß¾وا¡ا الكفر ãè rا Zحو
وLوها@/ ا¡رب ٕا4 عنه وٕازعاُجهم َمقّرهم عن ا�Fعة ٕاخراُج :@Ì¿¡ا ـ مفر
غ�ه ã|و إ�نسان ã|ذلک ويقال الغزو@/ ٕا4 رجَن ÔO � أيى ـ Ìن Ò¿ ÔJ � النساء ورويى
ا�Fعة@/ ã| ٕاّ� Ì¿¡ا يقال و� عyم@/ أزالته أيى ـ فbن ãب� مال السنة ح¿Ìت يقال
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Ì¿ح ٢٦٢

وِحّدة@/ انتشار اُذنه ã| أيى اُ�ذن�ـ Ì¿َح ورجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ثbثة@, قيود ففيه وا�مع@, والسوق البعث هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

وغ�ها@/ والسوق وا�مع Ì¿والن البعث وب� بيyا الفارقة هيى القيود وهذه
عليه غلبت Øj ,@Ì ß¾ا¡ bعاً أ�صل ã| يكون أن يبعد bف كَطَلبة@: Ìة Ò¿ Ò¡ا وأمّا
وسـ�ها ون¿Ìها أ�رض Iت مسا@كyا@ عن وخروجها انبعاثها ]ناسـبة العلمّية@,

اXعاش@/ وIصيلها
خارجها@/ ã|عت Ôbو ثقبxا عن خرجت ا Øu@فكأ اُ�ذن@: وأمّا

/@ ٨٥ . ١٩ ـ ن ×a ٕا�الرَّ Òتَّق�XاÌ Ô¿ ÒL يَوَم
/@١٧ . ٢٧ ـ ُجنوُده Dَن ِلُسلَ ÒÌ ß¿َوُح

/@٣٦ . ٨ ـ Ìون Ò¿ ÔJ Ò Úsٕا�َجَه َكَفروا َوالَّذيَن
/@٥٣ . ٢٦ ـ Ìيَن ß¾حا اXداِئِن ã|ِفرَعونف رَسَل َفأَ

/@٥٩ . ٢٠ ـ ُضحًي النّاُس ÒÌ Ò¿ ÔJ وأن
القيود@/ wذه وأمثاGا اXوارد هذه ã|استعملت قد اXاّدة فهذه

/@٥ . ٨١ ـ ْت ÒÌ ß¿ُح الُوحوُش وٕاذا
الوحش@/ راجع

/@١٩ . ٣٨ ـ أّواٌب لَُه ُكلٌّ شورةً@ ÒT Ò� الطَّ َو
الط�@/ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٦٣ Ï¿ح

:@Ï¿ح
وأخرجُت الناحية@/ وا¡شا@: أحشاء@, وا�مع َعي@, ßXا مقصور@: ا¡شا ـ مصبا
شّو@, ÒT فهو حشواً أحشو بالقطن وغ�ها الوسادة وحشوت جوفها@, أيى الشاة ُحشوَة
وهو منه مأخوذ كأنّه النسب@: وحاشية ,@ ãÏ¾واÇ¡ا وا�مع جانبه@, الثوب@: وحاشية
استثناء كلمة أيضاً@: وبالنصب با�ّر فbٍن وحاشا وابنه@, كالعّم ع-جانبه يكون الّذيى

تناوله@/ من العامل [نع
متقارب� اXعنيان فيكون �مه� �أيى ز ØY ا Ø[ور واحد@, أصل :@ يى ـ حشو ـ مقا
وُحشوة َحشواً@, أحشوه َحشوته يقال باستقصاء@, وعاًء ُء ãÏ¿ال يوَدع أن وهو أيضاً@,
قيل ا Ø̂ وٕا ُرذاGم@, من أيى فbن ãب� ُحشوة من فbن ويقال أمعاؤه@, والداّبة@: إ�نسان
الناحية شا@: Ò¡وا أدونه@/ بل اXتاع أفخر من يكون � أ�شياء ¿Ïبه ÔI الّذيى ٔ�ّن ذلک

َحشوها@/ م Øuفكأ bًأه ناحية لكّل ٔ�ّن الباب@, قياس من وهو
والَكِرش@, والطَّحال الكَِبد من كلّه البطن ã| ا ØWجاب ß¡ا دون ما :@Ï¿Ò¡ا ـ لسا
فـbناً Ï¾وحا لفbن Ï¾حا ويقال ا�متbء@/ وا�حتشاء@: كّله@/ ÓÏ¿َح ذلک تبع وما
قال ومن الزائدة@, بالbّم خفضه لفbن@: Ï¾حا قال fن فbٍن@, Ï¿وَح فbٍن Ï¾وحا
فعلُهم Ï¾حا والتقدير ,@Ï¾اM فbناً وَنصَب مرفوعاً Ï¾حا ã| أضَمر فbناً Ï¾حا
أّن وNوز /@Ï¾حا صحبxا لطول الbّم باÊÈر َخفَض فbٍن@: Ï¾حا قال ومَن فbناً@,
ما ٕا4 فأضيفت Ëº�ٕا أش}ت الصـاحب من َخَلت ØXا Ï¾حا ٔ�ّن ,@Ï¾اM Oفضه
القـرآن ã| قـرٔي وقـد أ�لف@, فـُيسقط لفbن حاَش يقول من العرب ومن بعدها@/
َحشا ã| كنُت قولک من اشتّق حاَش3ِ@, قلَن تعا4@: قوله ã|ٕاسحق أبو وقال حا¾Ïبوجه�@/ قلَت وٕاذا هذا@, من r براءًة :@r حاَش ã| واXع� فbن@, ناحيـة ã| أيى فbٍن
من تنّحي تقول Fك عنه@, وتباعَد هذا من زيٌد تنّحي واXع�قد ,@ التنّحيى من هذا لزيد@,
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حصب ٢٦٤

ناحيته@/ وهو ء ãÏ¿ال حاشية ا¾Ïمن ÒIكذلک الناحية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاbاً�@, والتجانب التباعد مفهوم وا¡¿Ïوا¡وشوالوحشNمعها ا¡شو أّن
حيث من الناحية ومفهوُم ا�سـتدامة@, ع- الدالّة اXفاعلة صيغة مدلول ٕاليه مضافاً

والتبّعد@/ يى التنحِّ ¡اظ
اÇßXَعي@, ]ع� شا Ò¡ا من انðاعيّاً أحشوه حشوته اشتقاق يكون أن يبعد و�
وأبعد العرف نظر ã| أ�جزاء أدَون ومن ذال الرُّ من ٕانّه حيث من اXعي ع- وٕاطbقه

أ�صيلة@/ أ�عضاء عن

اXفهوم@, هذا من مأخوذة وا�ستثناء@: والت#ئة ع-التEيه الدالّة حاشا وكلمة
حاشا@/ كلمة ã| ØDس و� الظاهر هو Fك اXاّدة هذه من وحاَش حاشا اشتقاق كان ٕان
Fك ,@Ï¿¡ا ماّدته فتكون حاشـا@: من Uفّفة كانت ٕان حاش كلمة أّن وليعلم

حاش@/ وأ�صل زائدة حاشا آخر ã|أ�لف ٕاّن يقال@: أن ٕاّ� قلنا@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حصب@:

من لغة ã|و ÍÈب باب من َحْصباً وَحصبته ,@Ï½¡ا صغار ا¡صباء@: ـ مصبا
بته وَحصَّ با¡صـباء@/ بَسطتُه وغ�ه@: اXسـجد وحصبت با¡صباء@, رميته قتل@: باب
البَـطحاء@/ ويسّمي ِم�× طريق ع- ]كّـة موضع ـب صَّ Ô¤ا ومنه ب Tصَّ فهو مبالغة@,
ْصَبة@: Ò¡وا ا¡َطب@/ من للوقود ُهئِّي ما َصب@: Ò¡وا /@�[ Fر ß�ا َمرمي أيضاً ب صَّ Ô¤وا

با�سد@/ Oرج D بَ
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٢٦٥ حصب

وهو منه@, اشتّق Øjأ�رض أجزاء جنسمن وهو واحد@, أصل حصب@: ـ مقا
حاِصب ور´ ْصباء@, Ò¡با الرجَل َحصبُت ويقال ,@Ï½Ò¡ا من جنس وذلک ْصباء@, Ò¡ا
ومن صباء@/ Ò¡با مشبّه وهو وا�سد@, بالبدن Hرج فَبDة ْصبة Ò¡ا فأمّا بالغبار@/ أتت ٕاذا

َعدوه@/ ã| Ï½Ò¡ا إ�نسان يُث� أن إ�حصاب@: الباب@:
حصـباء@/ ذات َصبة@: Ö ÒTو َحِصبَة وأرض صا@, Ò¡ا صـباء@: Ò¡ا حصب@: ـ صحا
ا¡صباء@/ رميته أحِصُبه@: الرجَل وَحصبُت wا@/ فرشته ٕاذا Iصيباً اXسجَد وَحّصبُت
ُيرمي@/ أيى النار ã| به َصب ÔJ ما َصب@: Ò¡وا َعدوه@, ã| ا¡صباء أثار الفرُس@: وأحَصَب
تَنّور ã| bيُل الّذيى َطب Ò¡ا َصب Ò¡ا الليث@: قال ـ حصب ـ ٢٦٠ . ٤ الxذيب
ْصب Ò¡وا قال@: َحَصـباً@/ يُسّمي bف جور للسُّ مستعمل غ� دام ما فأمّا َوقود@, ã| أو
أهل لغة ã| ا¡صب ٕاّن الفّراء@: وقال وكبارها@/ ِصغارها ْصباء Ò¡وا با¡صباء@, َرميُک

/@ Øsجه َحَطُب قرأ@: ٕانّه Ø ã-ع عن ورويى ا¡طب@, ا¨ن
ا�Çلد@, ã| ويظهر بالبدن Oرج الّذيى Dَالب ِصَبة@: Ò¡وا َصبة Ò¡وا ْصبة Ò¡ا ـ لسا
ا¡جارة ْصَبة@: Ò¡وا َصب Ò¡وا صوب@/ ÒT فهو وُحِصَب َصُب ÒJ جلُده َحِصب منه تقول
كقََصـبة َحَصـبة واحدته ,@Ï½Ò¡ا صباء@: Ò¡وا نادر@/ وهو َحَصبة واحدتـه ,@Ï½Ò¡وا
ْصب@:@رميک@با¡صباء@,@وَحَصبه@: Ò¡ْصباء@/@وا Ò¡كث�ة@ا َصبة@: ÒTوأرض@َحِصبة@و وقَْصباء@/
َعدوه@/ ã| Ï½Ò¡ا يُث� أن وا�حصاب@: با¡صباء@, تراموا وIاَصبوا@: با¡صباء@/ رماه

ت@/ ÒL َحفر@, َشّق@, اقتلع@, قَلع@, احتَجر@, [@حاَصب@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وخـروجه@/ وشـقّه متصّلب شـديد ء ãÏ¾ نزع ã| حقيقة مصدراً Çْصب Ò¡ا أّن
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حصب ٢٦٦

فيه@/ وظهوره البدن جلد ã| وانشقاقه Dَالب خروج ã| يستعمل أ�صل هذا الر´وباعتبار هو وا¡اصب أ�رض@/ سطح ã| وظهورها وانشقاقها ا¡جارة اقتbع ã| وهكذا
حيوان@/ أو عFرة أو حجر أو شجر من مس�ها ã| يكون ما كّل ويEع يقلع ما أو
,@ للرميى مyا ا¡جارة @تقلع ã8ال أ�مكنة وهو Tصوباً حصب@أيى َعل@ذا ÔN@ما ب والُمحصَّ

انðعت@/ ã8ال ع-ا¡جارة ٕاطbقه ويصّح
ٕاذا ٕاّ� الرجـَل حصبُت يقال bف اXاّدة@, مفهوم حقيقة ã| ملحوظان فالقيدان
أيى أ�رض@, من اÇXنقلعة با¡صباء ٕاليه رميت أو فيه@, استقّر الّذيى مكانه من قلعته

عليه@/ أو ٕاليه حصبت

غ�ه@/ أو حجر من الظاهر اXنðع ء ãÏ¿ال فهو َصب@: Ò¡ا وأمّا
أهل من ومنðعاً ومWاءًي ومرتفعاً متظاهراً يكون ما فهو :@ Øsجه َحَصب وأمّا

مyم@/ ã4العا السطح ã|و رأÎºم ã| واقع فكأ@نّه ,@ Øsجه
ونزع اXسجد تسطيح اُريد التعب�ٕاذا هذا فحقيقة اXسجَد@: َحَصبُت قوGم وأمّا

اKفض@/ وما ارتفع ما وتسوية السطح من يعلو ما
/@٩٨ . ٢١ ـ Úsَجَه َحَصُب ا3ِ دوِن ِمن َتْعُبدوَن َوما ٕانَّكُم

fرجعهم ال½Íاط@, عن واòروج والتجاوز ا¡ّق مسـ� عن ã Ø-الك لLbراف
/@ Øsجه ٕا4

/@٦٨ . ١٧ ـ حاِصباً َعَليكُم يُْرِسَل أو

/@٤٠ . ٢٩ ـ حاِصباً َعلَيْه َسلنا َمنَأْر م Ôy ß Òf
vم@/ ويسوِّ ويقلعهم يEعهم آخر عذاباً أو رJاً أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٦٧ َحْصَحص

َحْصَحص@:
اXال من ه وَحصَّ وِسَدر@/ ِسدَرة مل ِحَصص@, وا�مع ,@Ë»الِق ة@: صَّ ß¡ا ـ مصبا
اّص ÒIو ِحّصة@, أعطيته وأحَصْصته@: نصيباً@, ذلک له حصل قتل@: باب من ّصه Ô ÒJ @كذا

واستبان@/ وضح ا¡ّق@: وَحصَحص بيyم@/ اXاَل اقتسموا الغرماء@:
وضـوح وا̀�خر النصـيب@, أحدها ثbثة@, اُصول اXضاعف ã| حّص@: ـ مقا
يـقال النصيب@, وهيى ّصة ß¡ا فأ�ّول@: وقّلته@/ ء ãÏ¿ال ذهاب والثالث و[ّكنه@, ء ãÏ¿ال
ومن وضح@, ء ãÏ¿ال َحْصَحص قوGم :@ ãæوالثا حّصـته@/ أعطيته ٕاذا الّرجل أحصصُت
Çصاص Ô¡وا ّص Ò¡ا والثالث@: ويستقّر@/ يستمكن Ø8ح ء ãÏ¿ال Iريک ْصَحصة Ò¡ا هذا
أ�رض@/ ã| الذهـاب Çْصَحَصة Ò¡وا ذهب@/ الرأس@: عن عر الشَّ واLّص الَعـدو@, وهو
عyا@/ ذهب ا�òقد كأّن الباب من وهو مَشؤومة أيى َحّصاء وامرأة أحّص ورجل

وحـّص َيـقهـره@, ما بانكشـاف وذلک وضـح@, أيى ا¡ـّق َحْصَحـص ـ مفر
وٕامّـا باXبا¾Ìة ٕامّا منه قطع وحّصـه@: وكبكب@, وكّب وكفكف كّف وحصحصLو
بشؤمه يقطع أحّص رجل وقالوا َشعره@, بعض انقطع أحّص رجل قيل ومنه با¡كم@,

اòلق@/ عن ا�òات
فصَل@/ ,@ ÒË»ق قطَع@, حجَز@, [@حاَصص@] ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Ë»الِقـ ويتّضح Øيتعـ� Mيث الفصـل هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
والقسـمة ,@ Øع�Xا والنصيب اXبانة@, ا¡ّصة ع- تطلق اXع� هذا وباعتبار اXفصول@/
ا¢تلفة@, من@ب�اXوضوعات اXستمكن اXستقّر واXوضوع اXّتضح@, وأ�مر اXشّخصة@,

عنوان@/ أو Tيط أو ã Ø-ك عن وخرج وذهب فُِصَل وما
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حصد ٢٦٨

/@ Øوالتع� الفصل جهة تbحظ أن �@بّد oفاهXا هذه من كّل ã\ف
ã| واÇXبالغة اXع� زيادة ع- وتدّل لbٕ¡اق@, فzا فالزيادة َحصحص@: وأمّا

الوضوح@/ هو اXع� هذا و�زم ,@ Øوالتع� ا�نفصال
/@٥٠ . ١٢ ـ ّق Ò¡ا َحْصَحَص َن ÐGا الَعزيز امرأةُ قاَلِت

واّتضح@/ Øوتب� الباطل من ا¡ّق انفصل أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حصد@:

وَحـصيد صوٌد ÒT فهو وقتل@, ÍÈب باب من حصداً الّزرع حصدت ـ مصبا
َحصاده@, حان ٕاذا واستحَصد الّزرُع وأحَصَد صاد@, ß¡وا صاد Ò¡ا أوان وهذا وَحَصٌد@,
بالسـيف@, وَحَصدهم صاد@, Ò¡ا موضع صيدة Ò¡وا فاعل@, Ëºا ومُستَْحِصٌد ِصٌد ÔT فهو

استأصلهم@/ أيى

متفاوتان@/ وYا ٕاحكامه@, وا̀�خر: ء, ãÏ¿ال قطع أحدYا@: أصbن, حصد@: ـ مقا
والّرجـل واحتَصدت صـاد@, ß¡ا َزمَن وهذا َحْصداً@, ه Òوغ� الزرَع حصدُت فأ�ّول@:
َحصداء شجرة الباب ومن مفتول@, رٌّ Ò ÔW أيى َصد ÔT حبل قوGم@: وأ�صل@ا̀�خر Tتِصد@/

اجتمعوا@/ ٕاذا القوم واستحَصد gة@, ÔT َحْصداء@: وِدرع الورق@, كث�ة أيى
وقتُل النبات@, من وLوه Ø Ô#ال َجّزك ْصُد Ò¡ا الليث@: قال ـ ٢٢٦ . ٤ الxذيب
الَمحصـود@, كالّزرع أيى خاِمدين@, َحصـيداً@ َجَعـلناُهم × Ø2َح ـ@ أيضاً َحصـٌد النـاِس
أçَحصاده@, ٕاذا Û Ô#ال وأحَصَد صائد@, Ò¡ا وا�مع كّلها@, ُحِصدت ٕاذا اXزرعة صيدة@: Ò¡وا

/@Ì»والك بالفتح وقَِطاف@: داد وَجِ زاز وَجِ صاد وَحِ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٦٩ حصد

والتحقيق@:
أخذ أيى الgال@, حّد ٕا4 وصل ما أخذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

وقطعه@/ ء ãÏ¾ كّل من ا¤صول
حَصد فيقال وأخذاً@, ,@�ًFوك موضوعاً اXوارد@, باختbف Oتلف اXع� وهذا
والكفر اbòف uاية بلغوا ٕاذا النّاَس وحَصَد ا¤صول@, ٕانتاج ã| uايته بلغ ٕاذا الزرَع
بلغت ٕاذا َحصداء وشجرة منه@, اXتوقّع إ�حكام uاية بلغ ٕاذا َصد ÔT وحبل مشzم@, ã|
اÇXتوقّع الكـامل ا�رتباط من حـّد ٕا4 بلغوا ٕاذا القوم واستحَصد ا�خÍÉار@, @كFل

مyم@/
ا�داد وأمّا ا¥َر أو الشجر حصد يقال و� ا¥ار@, من أ�خذ فهو الِقطاف@: وأمّا

ملحوظاً@/ ا¥ر أو ا¤صول قيد فzا فليس وا�زاز@: وا�ذاذ
نفَسـه الزرُع أحَصـَد فاXعـ� الزرُع@: واسـتحَصد الزرُع أحَصـَد قوGم وأمّا
اÇXع� وهذا َحصاد@, ذا نفسـه جعل فكأنّه أوانه@, وبلوغ ا¡صاد نفسـه من وطلب

ا¡صاد@/ واقتضائه كFله أوان ببلوغ
/@٤٧ . ١٢ ـ ُسْنُبِله ã| َفَذُروُه Ôkَحَصْد ا Òf

Tفوظاً@/ bليب
/@١٤١ . ٦ ـ َحصاِدِه يَْوَم ُه َحقَّ َوآتوا

م Øuفـٕا الفـقراء حقوق ع- اXنطبق rا حّق من للواجب وأداًء لنعمته شكراً
وعباده@/ عياله

/@٩ . ٥٠ ـ صيد Ò¡ا َوَحبَّ َجنّاٍت ِبِه فأنَبتنا
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Í½ح ٢٧٠

أن وZكن مÇyا@, وتطعموا وIصدوها كGFا أوان ليبلغ اXزروعة ا¡بوب أيى
إ�نبات@/ يناسب وأ�ّول صاد@, Ò¡ا حّد ٕا4 البالغة ا¡بوب به يراد

/@١٥ . ٢١ ـ خاِمدين َحِصيداً َجعلناُهم × Ø2َح
والبغضـاء@, والكفر ا¡ّق عن ا�Lـراف ã| الّسـعيى غاية بلغـوا م Øuٕا حيـث

ا¡صاد@/ فاقتضت
وا¡Çصن Í½¡وا وا¡ّص وا¡صب ا¡صد ب� Dف اXع� تناسـب \O و�

والفصل@/ ا�فWاق مفهوم هيى بيyا ا�امعة وا�هة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ح
ØãÏÉÇXا من ومنعوه به أحاطوا أيى قتل باب من َح½ÍÖاً العدّو َح½ÍÒه ـ مصبا
اXرض@: ه ÒÍ½وأح حبسه@, مEله@: ã| العدّو َح½ÍÒه وثعلب@: السّكيت ابن وقال ٔ�مره@/
تِعَب@: باب من َح½ÍÖاً الصدُر Íß½وَح وِحصاراً@/ Tا¼ÍÒة وحا¼ÍÒه السفر@/ من منعه

وجهها@/ أ�رض وَحص� النِّساء@/ يشxيى � الّذيى صور Ò¡وا ضاق@/
ص� Ò¡ا عمرو@: أبو قال واXنع@/ وا¡بس ا�مع وهو واحد@, أصل :@Í½ح ـ مقا
الّصدر@/ ِضيق :@ÍÒ½Ç Ò¡وا منه@/ ومُِنع عنه ُحِبس الكbم كأّن ,@ ّ الِعيى :@Íß½ Ò¡وا ا�نب@/
Çصور Ò¡ا والنـاقة ,@Íß½واُح Íß½ُح منه يقال البطن@, اعتقال وهو Í½Ô¡ا الباب ومن
البيت عن ا¡اّج ÍÒ½ ÔJ فأن إ�حصار فأمّا واحد@/ والقياس إ�حليل@, الضيِّقة وهيى
ã| والكbم /@ ãحبس� ٕاذا ãæÍ½وأح ُء ãÏ¿ال ãæÍ Ò½َح عمرو@: ãèأ وعن Lوه@/ أو ]رض
وآخرون FÇyبي Nمعون ناساً ٔ�ّن ا�شـتباه@, غاية عنديى مشـتبه ُه ÒÍ½وأح َح½ÍÒُه
ومن ا¡بس@/ ع- داّل كلّـه أ�مر بل ذ@كرناه@, الّذيى القياَس ناقضاً وليس َيفِرقون@,
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٢٧١ Í½ح
َح½Íßأيى كأ@نّه ]ع�مفعول فَعول هو قوم فقال الّنساء@/ ãçيأ � الّذيى صور Ò¡ا الباب
رجٌل يُقال Fك عyّن@, هو أحَجم كأنّه النِّساء èيأ الّذيى هو آخرون@: وقال ُحبس@/
وهو ØÌ Ù»بال ÔÍ ß½ Ò¡ا الباب ومن /@ الندامَيى Oرجه ما رج ÔO nو ِرفده حبَس ٕاذا َحصور@,

َحِص�اً@/ @ِلْلكاِفريَن ـ بس Ö Ò¤ا هو ص� Ò¡وا له@/ الكَتوم
الضـيِّق صـ�@: Ò¡وا به@, وأحـاط عليه ضيّق َح½ÍÖاً@: ÍÔ½Jه ه ÒÍ½ح ـ صحا
ÇTجوب@/ ٔ�@نّـه اßXلک ص�@: Ò¡وا ا�نب@/ صـ�@: Ò¡وا البارّيـة@/ صـ�@: Ò¡وا البخيل@/

ِبس@/ Ò¤ا ص�: Ò¡وا
يقدر فلم ُفbن@: ÒÍ ß½َح تقول ,@ ّ الِعيى من ÍÈٌب Í Ò½ Ò¡ا ـ ٢٣٠ . ٤ الxذيب
به للّذيى ويقال اXرء@, َصدُر ÒÍ ß½َح قيل أمٍر@: من اXرء َصدُر ضاَق واذا الكbم@, ع-
َحص�اً يى Ùd اXنسوج@, ص�: Ò¡وا ½ÍÒَح½ÍÖاً/ ÔJ بولُه عليه ÒÍ ß½ُح وقد صور, ÒT Í½Ô¡ا
بعضأ�ضbع ٔ�ّن ص�@, Ò¡ا له يقال وا�َنب بعض@/ مع بعÎÉا طاقاته ُح½Íßت ٔ�@نّه

بعض@/ مع Tصور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

َتِعَب باب من وهيى والضيق@, ا¤دوديّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
جهة من ضاق أيى صدره ÒÍ ß½َح يقال متعّد@, Í½ن باب ومن الك«Ìة@, ]ناسبة �زم
ويـقال وَحـصوٌر@/ َحـص� فهو وحّده@, ضيَّـقه أيى ه ÒÍ Ò½وَح ,@Íß½َح فهو Tدودّيته@,

الصدور@/ جهة ٕا4 النظر كان ٕاذا ه ÒÍ½وأح وحّده@/ تضييقه ã| أدام ٕاذا حا¼Íه
وحـّد� ضـيق ذا جعله أو وحّد@, ضيق ذا الص�ورة �أيى أ�صـل هذا ٕاّن Øj

كّلها@/ اXذكورة ãæعاXوا ا�ستعFل ع-موارد منطبق
أ�صل@/ لوازم fن وغ�ها@: وا�مع واXنع إ�حاطة ـ oمفاه وأمّا
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Í½ح ٢٧٢

/@٩٠ . ٤ ـ ُصدورهم ت ÒÍ ß½َح جاءوكُم أو
وحّد@/ مضيق ã|وقعت أيى

/@٣٩ . ٣ ـ َوَحُصوراً َوَسيِّداً

وال¿ÇÎوة اGوي عن Jب«Îا وهو Tدوداً@, وجاعله وحافظاً نفَسه مضيِّقاً أيى
النفسانّية@/

/@ ٨ . ١٧ ـ َحِص�اً ِلْلكاِفريَن Ò Úsَجَه َوَجَعلنا
ص� Ò¡فا ة@تدّل@ع-@الثبوت@واللزوم@: Ø{شXا الصفة كانت ا ØXو يضّيقهم@وJب«Îم@/
أّن Fك أشّد فَِعْل صيغة ã| الثبوت أّن ٕاّ� ,@Íß½ Ò¡ا مفهوم من معناYا يقرب صور Ò¡وا

فعيل@/ من أشّد فُعول صيغة ã|الثبوت
متعّد@/ وغ� �زم Í½¡ا مفهوم فكأّن ,@ÍÖ½ Ò¡ا له ثبت من هو صور Ò¡فا

/@٥ . ٩ ـ Íوُهم Ô½واح َوُخذوُهم
وحّد@/ مضيق ã| اجعلوهم أيى

/@١٩٦ . ٢ ـ ÒÌ Ò» استَيْ ا Òf ÔkÍ ß½اُْح فٕاْن
/@٢٧٣ . ٢ ـ ا3ِ سبيِل ã| وا ÔÍ ß½اُْح

ح½Íهم, رفع ã| اختيار Gم bيب bف آخر@, جانب ½ÍÖمن Ò¡ا ٕا4وقوع ٕاشارة
أخري@/ ناحية من الفعل صدور فٕاّن

Í½Ò¡ا صدور ع-جهة تدّل ,@ÍÖ½ Ò¡ا مفهوم ٕاI4قّق مضافاً إ�حصار فصيغة
خصوصّية@/ Gا ا�هة وهذه فاعل@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٧٣ حصل

حصل@:
صائل@: Ò¡وا بقّيته@/ وTصوله@: ء ãÏ¿ال وحاصُل ,@bًصيI ء ãÏ¿ال حّصلُت ـ صحا
bًَحَص الفرس َحِصَل وقد Tصوله@/ ٕا4 رّده وIصيل@الكbم@: َحصيلة@/ الواحدة البقايا,
وتـظهَر يشـتّد أن قـبل البَلَح أيضاً َصل Ò¡وا النبت@/ تراب أ@كل من بطنه اشتكي ٕاذا

َحَصلة@/ الواحدة تفاريقها@,

َحوصلة ُسـمِّيت ولذلک ء@, ãÏ¿ال bع وهو منقاس@, واحد أصل حصل@: ـ مقا
أصل أّن اللّغة أهل من ناس وزعم /@bًصيIحّصلت ويقال فzا@/ Nمع ٔ�@نّه الطائر@,
لفـاعله ويقال اXعِدن@, تراب من أو ا¡جر من الفّضة أو الذهب استخراج التحصيل

عليه@/ Tموٌل كلّه والباب القياس فهو كذا كان فٕان ل@, صِّ Ô¤ا
وحاِصُل ووَجَب@, ثَبت كذا@: عليه ã4 وحَصَل حصوً�@, ُء ãÏ¿ال حَصل ـ مصبا

وتثقيلها@/ الbّم بتخفيف الطائر وَحوصلة واحد@/ صوله ÒTو ء ãÏ¿ال
من وا¡اصل قال ُحصوً�@, ُصل ÒJ ء ãÏ¿ال َحَصل تقول الليث@: قال ـ الxذيب
وÇLوها@/ وأ�عFل ا¡ساب من يكون سـواه@, ما وذهب وثبت@, ãbب ما ء@: ãÏ¾ @كّل

صيلة@/ Ò¡ا Ëº�ٕوا Jُصل@, ما ñي] والتحصيل@:
اXعِدن@, حجر من الذهب كٕاخراج القشور@, من الّلّب ٕاخراج التحصيل@: ـ مفر
كٕاظهار وbع فzا ما اُظِهَر أيى دور@, الصُّ ã| َما َل َوُحصِّ تعا4@: قال ,@éِّالت من Ø Ô#وال
ا¡صيل@/ للُحثالة وقيل ا¡ساب@, من ا¡اصل كٕاظهار أو وbعه@, Ì¿الق من الّلّب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عمل أو وانفعال فعل ويبbمن يستنتج ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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حصن ٢٧٤

معنويّاً@/ أو كان ماّديّاً فكر@, أو

مـقام ã| bيـب ما فباعتـبار وا�مـع@: والواجب والثابـت البقـيّة مفهوم وأمّا
وانفعال@/ فعل بعد ع Ôb وما وجب@, وما العمل@, بعد ثبت وما ا�ستنتاج@,

الفـعل يـتحقّق وفzا الغـذاء@, ٕ�نتاج وسيلة كوuا فباعتبار وصلة@: Ò¡ا وأمّا
للمبالغة@/ زيدتا والتاء الواو كَكوثر@: ْوَصل Ò¡وا العمل@/ نتيجة وتتحّصل وا�نفعال
الثبوت@/ Ì»لك اXناسب Ì»الك فباعتبار اشتكي@: ]ع� Ì»بالك َحِصل وأمّا

/@١٠ . ١٠٠ ـ دوِر الصُّ ã| ما َل وُحصِّ الُقبوِر ã| ما Ò ßOبُع ٕاذا َيْعلَُم Wَأَف
القـلبيّة الصفات من صـدورهم ã| كان ما@ Tصـوُل واستخرج اسـتنتج أيى
اها َز@كّ َمن َأْفَلَح َقد ,@oَسل ِبَقْلٍب ا3َ Òçَمنأ Gّٕا ـ والصور والعbئق الباطنيّة وأ�خbق

اها@/ َدّس َمن خاَب َوَقد

Çwا@, قـلوwم انـفعلت ã8ّال والكيفـيّات الصور ع- الناس Ì¿ح أّن وليعلم
/@ نَويى ما امرٔيٍ لِكّل ـ مع�ا¡ديث وهذا علzا@, وIّققت وتصّورت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حصن@:

وَحُصن ُحصون@, وbعه �رتفاعه@, عليه يقدر � الّذيى اXكان ا¡صن@: ـ مصبا
وَحـّصنته@/ أحَصنته فيقال والتضعيف باGمزة ويتعّدي مَنيع أيى َحص� فهو َحصانة
ُحُصن وا�مع لرا@كبه@, كا¡صن ظهره ٔ�ّن بذلک يى Ød قيل العتيق@, الفرس صان@: ß¡وا
مثّلث حصنت وقد أيضاً@, ُحُصن وbعها العفيفة@, اXرأة صان@: Ò¡وا وُكُتب@/ ِكتاب مثل
َصن ÔTو ِصن@, ÔT فهو تزّوج@, الّرجُل@: وأحَصن العّفة@, أيى صانة Ò¡ا بيّنة وهيى الصاد@,
ٕاذا فرَجها اXرأة أحصنت وأمّا ساء@/ النِّ ا¤َصناتِمَن ـ ومنه قياس@, ع-غ� بالفتح
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٢٧٥ حصن

أيضاً@/ Ì»والك بالفتح صنة ÔT فهيى عّفت

صن ß¡فـا وا¡Çرز@/ وا¡ياطة ا¡فظ وهو منقاس@, واحد أصل حصن@: ـ مقا
والفعل فرَجها@, ا¡اصنة اXتعفِّفة اXرأة صان@: Ò¡وا¡اِصن@وا ُحصون@/ وا�مع معروف@,
جة مðوِّ امرأة وكّل ِصنة@, ÔTو َصنة ÔT فهيى عفيفة امرأة كّل ثعلب@: قال َحُصَن@/ هذا من

َصن@/ ÔT Wنوع لكّل ويقال غ�@, � َصنة ÔT فهيى

حـوGا@, بنيَت ٕاذا القريـة@: وحّصنُت صـانة@, Ò¡ا Ø�َب َحصـ�@: ِحصن ـ صحا
فهو ع-أفعَل جاء ما أحد وهو َصن@, ÔT فهو تزّوج@, الّرجل@: وأحصن العدّو@, وIّصن

عّفت@/ ُحصناً@: اXرأة وَحُصَنت َصنة@/ ÔTو ِصنة ÔT فهيى زوُجها وأحَصyا مُفَعل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـقال واXع�@, الظاهر ã| اXطلق ا¡فظ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أيى وأحصنَه كِملح@, أ�صل ã| صفة صن ß¡ا يكون أن يبعد و� َحص�@, فهو حُصَن
أو العقل جانب من ٕامّا وTدودة Tفوظة أيى َصنٌة ÔTوتلک ِصن@, ÔT فهو وصاَنه@, حفظه
Dوأ@كـ العـفيفة@, ا¤فوظة أيى ا¤َصنة واXرأة غ�ها@, أو الّزوج@, أو Ø ã4الو أو ال¿Ìع

ا¤فوظة@/ اðXّوجة ã| Øj العفيفة@, ا¡رائر ã| ٕاطbقها
ويتحقّق ع-غ�ه@, يتعلّق ومعناه متعّد ا¡فظ أّن ْصن@: Ò¡وا ب�ا¡فظ والفرق
ويظهر صاح}ا ã| صفة صـانة Ò¡ا فٕاّن صن Ò¡ا bRف اعتـباراً@, ولو متعلَّقه ã| أثره
التجاوز@, معرض ã|و يى التعدِّ مقابل ã| يطلق ا¡فظ ٕاّن وأيضاً غ�ه@/ دون فيه أثرها
نظر دون من نف«Îا ã| وملحوظة شخصيّة حالة كالعفّة مفهومه فٕاّن ْصن Ò¡ا bRف
حفظته@/ � َحْصن@, ذا جعلته أيى ـ أحصـنتُه مع�ـ فحقيقة يناقÎÉا@/ وما خbفها ٕا4
والتقريب@/ الّلفظ ضيق من@باب اXطلقة@, ا¤فوظيّة أيى با¡فظ تفس�اXاّدة ã| فالتعب�
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حصن ٢٧٦

هيى حيث ومن نف«Îا ã| اXطلقة ا¤فوظيّة هيى صانة Ò¡ا ٕاّن يقال@: أن فأ�و4
ا¡فظ@/ ـ راجع ـ ويناقÎÉا Oالفها ما ٕا4 نظر دون ومن

/@ Ø ãbقيI � Ø ã*تقري وبأمثاGا@: با¡رز أو باXنيع أو بالعفّة اXاّدة فتفس�
ووقاره@/ ورزانته وطمأنينته عفّته فباعتبار صان@: ß¡ا الفرس وأمّا

الفرق يكون وقد اXفعول@, بصيغة َصن Ô¤ا غ� الفاعل بصيغة ِصن Ô¤ا أّن فظهر
ٕاّن وقالوا ع-بعÎÉم الفرق اشتبه هذا ومن واحداً@, Fمصداقه ويكون با�عتبار Fyبي

مُفَعٌل@/ فهو ع-أفَعَل جاء ما أحد َصناً ÔT
/@٩١ . ٢١ ـ َفرَجها أْحَصَنْت ã2 َوالَّ

/@١٢ . ٦٦ ـ َفرَجها أْحَصَنْت ã2 الَّ ِعمراَن ابَنَت Òhَوَمْر
ã Ø-كـ مـفهوم له والفـرج الثابتة@, والصفة الشخصيّة ا¡الة تلک ع- فهيى أيى
ا¡فظ@, دون اXورد هذا ã| بإ�حصان التعب� لطف \O و� العورة@/ عن به يستعار
فٕاّن �ع� hرX ع-التعظoوالتجليل د�لًة ـ وا¡اِفظاِت ُفروَجُهم Òَوا¡اِفِظ� ـ ã| Fك@

نف«Îا@/ ã|كانت َحصانxا
/@ ٨٠ . ٢١ ـ بأِسكُم ِمن ِلُتْحِصنكُم َلكُم َلُبوٍس َصنََعَة مناه َعلَّ َو

واòوف@/ البأس موارد ã| وTفوظيّة وطمأنينة َحصانة ذا لتجعلكم أيى
ـذيَن الَّ ِمَن َصناُت Ö Ô¤ وا اXؤِمنات@, ِمَن َصناُت Ö Ô¤ وا النِّسـاِء@, ِمَن َصناُت Ö Ô¤ وا

الِكتاَب@/ اُوتوا

من أو اXؤمنات@, من أو مطلقاً@, َحصانة@, ذاِت ع-نساء الكلمة هذه فأطلقت
إ�طbق عند ان½Íافها نعم بغ�ها@/ أو جات باðXوِّ اختصاصGا bف الكتاب@/ أهل
فٕان اُحِصنَّ َفٕاذا@ ـ بذاtا Iّصyا جهة ٕا4 يُنظر و� تَعتّد � اXملوكة فٕاّن ا¡رائر@, ٕا4
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٢٧٧ Ï½ح
ٕاطbق فWي ,@٢٥ . ٤ ـ الَعذاِب ِمَن َصناِت Ô¤ َع	ا ما نصُف َفَعلzنَّ ِبفاِحَشٍة Òأت�
مورَد فzّن فقيّد أيدvم ملكت ما ٕا4 بالنسبة وأمّا قيد@, دون ا¡رائر ع- إ�حصان

/@� @اُحِصنَّ �فٕاذا ـ Tَصناٍت يكنَّ أن
/@١٤ . ٥٩ ـ ّصنٍة Ò ÔT ُقرًي ã| Gّٕا يعاً ß Òb ُيقاِتُلوَنكُم G

َحصانة@/ ذات أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï½ح
وأحصيته@: ء@:@علمته@/ ãÏ¿وأحصيُت@ال@, َحصاة@ :@معروف@,@الواحدة @Ï½¡ا ـ مصبا

أطقته@/ وأحصيته@: عّددته@/

والثالث@: وإ�طاقة@, العّد :@ ãæوالثا اXنع@, أ�ّول@: اُصول@, ثbثة ي@: ـ حصو ـ مقا
أيى حصوته يقال اXنع@, هو :@ ãæالشيبا قال ا¡صو@, فأ�ّول@: أ�رض@/ أجزاء من ء ãÏ¾
ـ صوه ÔIلَن أن َعِلَم ـ@ وأطقته عـددتَه ٕاذا ء ãÏ¿ال أحصيت :@ ãæالثـا وأ�صل منعـته@/
ٕاذا Çصـاة ÒTأرض يقال معروف@, وهو Ï½¡ا الثالث@: وأ�صل ونسوه@/ ا3 أحصاُه
من وهو عقل@, له ما أيى َحصاة له ما يقال صاة@, Ò¡ا منه اشتّق ا ØWو /@Ï½َح ذات @كانت
فأصله ز ß ÔY وٕاذا نفسه@/ وقّوة الّرجل [لّک به والعقل وشّدة@, ا¡½Ïقوة ã| ٔ�ّن هذا@,

ء@/ ãÏ¿ال Qّمع
وَبـَقرات@, بَـقَرة مثل َحَصـيات@, ع- وQمع ,@Ï½Ò¡ا واحدة صاة Ò¡ا ـ صحا
وعقل@/ ُلّب ذو َحصاة@: ذو وفbن اßXسک@/ فارة ã| توَجد ُصلبة قِطعة اßXسک@: وَحصاة

اXنع@/ ْصو@: Ò¡وا عددته@/ َء@: ãÏ¿ال وأحَصْيُت
ٕاذا وأصاة َحصاة ذو فbن قال: ٕانّه ّ أ�صمعيى عن حصا@: ـ ١٦٤ . ٥ الxذيب
صوه@: ÔIلَن أن َعِلَم ـ قوله ã| الفّراء وقال ه@/ ØÌº Jفظ نفسه ع- كَتوماً حاِزماً @كان
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Ï½ح ٢٧٨

تُطيقوه@/ لن أن علم غ�ه@: وقال اللّيل@/ مواقيَت Iفظوا لن أن علم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما@قيل كّل وٕاليه@يرجع @وٕاحاطة, ÓFعل الضبط هو اXاّدة هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
كاXتحّجر@, Tّل ã| وQّمع ضبط ما ع- تطلق صاة Ò¡فا اسـتعGFا@, موارد Uتلف ã|
وحافظاً ضابطاً كونه باعتبار والعقل@/ اللُّّب ع- وتطلق اXسک@, ã| اXتصلِّبة والقطعة

/@�òوا للّصbح
العلم أّن Fك للضبط مقـّدمة العدد فٕاّن الضبط@, فبمناسـبة والعدد@: العلم وأمّا

آثاره@/ ومن الضبط نتائج من وإ�حاطة

غ�ه@/ منع فيوجب ء@, ãÏ¿ل الضبط لوازم fن وإ�طاقة@: اXنع وأمّا
/@٢٨ . ٧٢ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ ×Ï½وأح َلدvم ا ß[ َوأحاَط

َتـُعّدوا َوٕان :@ ã| Fك عليه مقّدماً يكون قد العّد أّن Fك إ�حاطة بعد إ�حصاء
اً@/ َعدَّ ُهم وَعدَّ أْحصاُهم َلَقد :@ ã| Fك له مقارناً يكون وقد صوها@, ÔIG ا3ِ ِنعَمَة

/@٤٩ . ١٨ ـ أْحصاها Gّٕا ةً Òَكب� @Gَو ةً Òصغ� ُيغاِدُر G وَنَسوه@, ا3ُ أحصاه

وا¡فظ@/ الضبط مقابل ã| الWك@: أيى والِغدار النسيان
/@١٢ . ٣٦ ـ ُمب� ٕاماٍم ã| أْحَصْيناُه ٍء ãÏ Ò¾ َو@ُكلَّ

للـgا�ت جـامعاً يكـون أن و�زم به@, يُقـتدي ومن به Økيؤ ما إ�مام فٕاّن
رضوان ٕا4 به ويُسلک اXتعال@, العزيز rا ٕا4 به تدي Ôv Ø8ح ٕاGّية@, لصفات وضابطاً

/@rا
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٢٧٩ ÍÉح
اXنضبط ]ع� :@Ï½Ò¡ا ومنه ,@bًقلي ٕاّ� يستعمل n إ�حصاء@: من ا£ّرد ٕاّن Øj

إ�نسان@/ تكّون جريان من اXتحّصل اXنضبط و]ع�العقل ر@, اXتحجِّ
ا¡سب@/ راجع ـ وا¡ساب وا¡½Ïوإ�حاطة ب�العّد الفرق فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÍÉح
ÍÉوحـ ¾ÇÎدته@, قـعد@: بـاب من حضوراً ãÏÈالقا Vلس حÍÉت ـ مصبا
ÍÉحـ وأ�صـل حاÍÈة@, فهيى الصbة وحÍÉت غيبته@, من قدم حضوراً@: الغائب
أقام :@ÍÉوح لفظه@, ع- ّ َحÍÒÉيى ٕاليه والنسبة البدو@, خbف ÍÒÉ Ò¡وا الصbة@/ وقت
,@ ã4ببا خطر كذا@: ãæÍÉوح /@ÍÉ¡ا سكون وك«Ìها ا¡اء بفتح وا¡ضارة ,@ÍÉ¡با
,@ÍÒÉـتTو Tضـور وهو الEع@, ã| فهو عليـه أ¾Ìف واحتÍÉه@: اXـوت ãæÍÉوح
فbن@, ÍÒÉ ÒM وكلّمته وقربه@, ِفناؤه ء@: ãÏ¿ال وحÍÉة Mضوره@, فbن@: ÍÉMة وكلّمته

ا�رين@/ ا¦ر@: وحض�ة ]¿Îده@, أيى و]حÍÉه
وٕان هذا عن يبعد ما ء Nيى وقد ومشاهدته@/ ووروده ء ãÏ¿ال ٕايراد :@ÍÉح ـ مقا
زيد أبو قاGا ا¡ضارة@, :@ÍÒÉ Ò¡ا وسكون البدو@, خbف ÍÒÉ Ò¡فا واحداً@/ أ�صل @كان
ٔ�ّن أيضاً@, الباب fن الَعدو@: هو الّذيى ÍÉÔ¡ا وأمّا بالفتح@/ أ�صمعيى وقال ,@Ì»بالك
ض�@: ßTفرس وهو الفرس ÍÉأح يقال ذلک@, من عندYا ما ÍßÉان ÔJ وغ�ه اللéّالفرس العرب وقول معه@/ عدوَت ٕاذا الّرجَل حاÍÈت ويقال ضار@, ßTو ,@ÍÉÔ¡ا Ìºيع
َربِّ ِبَک وأعوذُ تعا4@: وقوله ÍÉIه@/ ا�اّن ٕاّن ويقولون ا̀�فة@, كث� fعناه ضور@: ÒT
اXغاَلبة@, ا¤اÍÒÈة ويقال: واحد@/ كلّه والباب بسوء@, ãæيصيبو أن أيى ـ Íوِن ÔÉ Ö ÒJ أن
وهيى ا Òtَحض� الشاة ألَقت ويقال حا@كم@/ أو سلطان عند جاثيته الرجَل@: وحاÍÈت
أ�شياء تلک أّن وذلک صحيح@, قياس وهذا وغ�ها@, اÒXشيمة من الولد بعد تلقيه ما
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ÍÉح ٢٨٠

ِفناؤه@/ الّرجل@: وَحÍÉة ال¿Îود@, تسّمي
وِحضـارة@, ُحضـوراً ÍÔÉJ Í ÒÉَح والغيـبة@/ اXغيـب نقيض ضـور@: Ô¡ا ـ لسا

شاّذ@/ وهو ÍÔÉJه@, وَحÍßÉه@, َحÍÒÉه فيقال ويعّدي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXتحّصلة ا¡الة أيى غيب@, ÒXا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
ء@/ ãÏ¾ ٕا4 القدوم بعد اXستقّرة

والقرب وإ�¾Ìاف اXشاهدة أّن Fك اXتحّصل@, ا�ستقرار قبل والورود فالقدوم
وآثاره@/ أ�صل ذلک لوازم من

ÍÉحـ فـيقال@: ومـتعلّقاته مـوارده بـاختbف مفهوماً Oتلف ا¡ضور ٕاّن Øj
وحÍÉت بالَعْدو@/ واشتغل tيّأ ٕاذا الفرس ÍÉوح /@Í½Xا ã| استقّر ٕاذا البلََد ّ البََدويى
ã| به والعمل بٕاتيانه اXأمور Ëمفهومها Ø»Q قد الصbة فكأّن وقxا@, دخلت ٕاذا الصbُة
ٕاذا Dف كذا ÍÉوح ا¡ÍÉة@/ ã| واستقّر وقرب ورد اXوت@: ÍÉوح اXكّلف@/ حÍÉة

بالبال@/ خطر

ÒÍ ÒÉَح وٕاذا اXوُت@, أَحَد@كُم ÒÍ ÒÉَح ٕاذا اXوُت@, يَعقوَب ÒÍ ÒÉَح ٕاذ داَء ÒÎ Ô¾ Ôrُكن أم
حـاÍßÈيى أهلُُه َيكُن Òn البَْحِر@, ةَ ÒÍßÈحا كاَنْت ã2 الَّ الَقْرَيـِة َعن ,@ ×èالُقر اُولو الِقْسَمَة

رام@/ Ò¡ا ْسِجِد ÒX ا
/@ ÕÍ ÒÉ ÔT وذاك حاÍÈاً@, ء ãÏ¿ال جعل هو وإ�حضار

/@٤٩ . ١٨ ـ اً ÒÍßÈحا َعِمُلوا ما َوَوَجدوا ْت@, ÒÍ ÒÉأْح ما نَْفٌس َعِلَمْت
النفس@/ ã| اXتحّصلة وآثاره ال#زخيّة بصورته
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٢٨١ حّض

,@ Úsَجَه َحوَل م Ô Úu ÒÍ ßÉَلنُح Íون@, ÒÉ Ö ÔT َلَدينا يٌع Òb Íون@, ÒÉ Ö ÔT الَعذاِب ã| ولِئَک اُ
Íون@/ ÒÉ Ö ÔT ُجْنٌد م Ô ÒG َوُهم

حاÍÈين@/ ُجِعلوا أيى

/@١٢٨ . ٤ ـ حَّ الشُّ @نُْفُس َGٔا ِت ÒÍ ßÉَواُح
هـذه ع- مسـتقّرة وهيى الشـّح@, صفة قبال ã| حاÍÈة أ�نفس ُجعلت أيى

ّح@/ الشُّ راجع ـ الصفة

ء@, ãÏ¾ قبال ã| ا�ستقرار جهة ٕا4 اXاّدة هذه استعFل موارد ã| النظر أّن فظهر
غ�ها@/ أو ال¿Îود أو القرب أو الورود حيثيّة ٕا4 نظر فzا وليس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّض@:

لكنّه والتحضيضمنه عليه@, aله قتل@: باب من َحّضاً ع-أ�مر حّضه ـ مصبا
ولَْوما@/ ولَْو� بالتشديد وأ@ّ� bَّه التحضيض@: وحروف مبالغة@/ شّدد

اÔXسـتِفل@/ الَقـرار ãæوالثا ء@, ãÏ¿ال ع- البعـث أحدYا أصbن@, حّض@: ـ مقا
بـ� الفـرق اòليل@: قال وحّرضته@/ عليه حضضتَه ٕاذا كذا@, ع- حَضضته فأ�ّول@:
ã| يكون � وا¡ّض ء@, ãÏ¾ وكّل والسوق الس� ã| يكون ا¡ّث أّن وا¡ّث@, ا¡ّض

أ�رض@/ قرار وهو ِضيض Ò¡ا :@ ãæوالثا سوق@/ و� س�
/@�Çòا ع- ا¡ّث وهو َحّضاً ّض Ô ÒJ َحّض الليث@: قال ـ ٣٩٧ . ٣ الxذيب
Ë¼عا قرأ سِك�@, ßX ا َطعاِم × Ò	َع ّضوَن Ô ÒI Gََو تعا4@: rا وقول ,@ ثّي�× ß¡كا ×ÏÉّضي ß¡وا
ّضون@/ ÒJ و� ا¡سن@: وقرأ ّضون@/ ÒI و� اXدينة@: أهل وقرأ اّضون@/ ÒI و� وأ�عمش@:
Çfعناه اّضـون@: ÔI قرأ fن صـواب@/ وكلٌّ الفـّراء@: قال اّضـون@/ ÔI و� بعÎÉم@: وقرأ
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حّض ٢٨٢

Çfعناه Çّضون@: ÒI قرأ ومن بعضاً@/ بعُضكم Jّض fعناه اّضون@: ÒI قرأ ومن Iافظون@/
ٕاذا ÇIضيضاً@: القتال ع- القوم َحّضضُت ويقال ّضون@/ ÒJ وكذلک بٕاطعامه@/ تأمرون

ا�بل@/ َسفح عند أ�رض قرار ضيض@: Ò¡وا م@/ Òxحّرض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡ّض@/ دون ا¡ّث ã| مأخوذ والس� السوق قيد أّن ا¡ّث@: ã| سبق قد أ@نّه
واحداً@/ اً ØY اGّم وجعل ا�نقطاع هو فيه الواحد أ�صل ٕاّن ا¡رض@: ã| وقلنا

ع-ا¡ضيض ا¡ّث من وأصله ـ صحيحاً مفر, ã| يقول ما يكون أن و�يبعد
أ�رض@/ قرار وهو

اعـتباراً ولو شأنه دون هو أمر ع- والبعث الWغيب هيى اXاّدة هذه فحقيقة
اXواّد@/ سائر وب� بيyا الفارق هو القيد وهذا اً@/ ØYوتو

التنازل بلحاظ أيى ا�عتبار, wذا ا�بل سفح عند ا¡ضيضع-قرار وٕاطbق
أع-ا�بل@/ ٕا4 بالنسبة والتسفّل

/@١٨ . ٨٩ ـ سك� ßXا َطعاِم Ò	َع اّضوَن ÒI Gََو
/@٣٤ . ٦٩ ـ سك� ßXا َطعاِم Ò	َع ّض ÒJ Gََو

حّض@, ذا جعله أيى وَحّضضه عليه@, وÇaله َرّغبَه أيى أ�مر ع- حّضه يقال
أ@نّه الكرZة@: ومع�ا̀�ية وا¤اّضة@, ا¡ّض قبل أيى وIاّض ا¡ّض@, أدام أيى وحاّضه
أيى اXسكـ�@, طـعام موضوع ع- bًيBوم ومتحركاً منبعثاً غ�ه أو نفسه Nعل �

ٕاليه@/ وراغباً التكليف هذا ٕا4 متوّجهاً
وأÇYيّة الوظيفة هذه عظمة ٕا4 ٕاشارة اXورد@: هذا ã| اXاّدة wذه التعب� ã|و
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٢٨٣ حطب

واXنع التقبيح شّدة يوجب العمل قبل هو الّذيى ا¡ّض عدم تقبيح فٕاّن اXوضوع@, هذا
نفسه@/ العمل عن

تـناول جهة من يكون أن من أعّم اXسك� طعام ٕا4 والرغبة التوّجه ٕاّن Øj
معا¾Îم@, أمر ã| والتدب� والفكر Gم الطعام tيّة جهة من أو دعوtم وٕاجابة طعامهم

اXع�أ�خ�@/ ã| ظاهرة ـ ع- كلمة ولكّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حطب@:

ÍÈب@: باب من َحطباً ا¡Çطَب وَحطبُت أحطاب@, وbعه معروف@, َطب@: Ò¡ا
َحـَطب@, مـثل واحتَطَب اXبالغة@, ع- أيضاً وَحطّاب حاِطٌب@, الفاعل Ëºوا bعته@/

به@/ سعيى بفbن@: وحطب َطب@/ Ò¡ا كث� َحطيٌب@: ومكان
Çطب Ò¡فا به@, يُشبّه ما عليه مل ÔJ Øj الَوقود@, وهو واحد أصل حطب@: ـ مقا
ويقال لَيٍل@/ حاِطُب كbمه@: ã| للمخلِّط ويقال َحطباً@/ أحِطُب َحطبُت يقال: معروف@/
ا§Çيمة@, عن كناية هيى َطِب@: Ò¡ ا الَُة Ø Òa ـ ã| وقالوا َطب@/ Ò¡با أتاك ٕاذا عبديى ãَحطَب�
ِطب@, Ò¡ا وكذلک زال, ÔGا الشديد أ�حطب ٕاّن ويقال: به@/ َسعي َحَطب@فbن@بفbن@: يقال

اليابس@/ َطب Ò¡با شبّه @كأ@نّه
حاِطُب كbمه@: ã| للمخلِّط وقيل لbٕيقاد@, يُعّد أيى ـ َحَطباً Ò Úsَه Ò ß� َفكاُنوا ـ مفر

َحبله@/ ã| Nعله ما Í½يُب ما ٔ�@نّه لَيٍل@,
ÇIمل كانت ا Øuفٕا ,@ Øsجه حصَب ãيع� َطـِب@: Ò¡ ا الَُة Ø Òa ـ تّبت ـ البيضـاويى
تـوقد ا Øuفـٕا ا§Çيمَة@, أو ٕايذائـه@, ع- زوجها وIمل �ص� الرسول ]عاداة أ�وزار
طريق ã| باللّيل فتنDها كانتIملها حسک أو شوك حطب من حزمًة أو اòصومة@,
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حّط ٢٨٤

�ص�@/ rا رسول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Øj كَفَرس@, ذات Ëºا طب Ò¡فا يتوّقد@, ما هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
عه@, Òbو َطب Ò¡ا هيّأ أيى Jِطُب َحَطَب فيقال ,@ ا�نðاعيى با�شتقاق الفعل منه يشتّق
اÇGزال الشديد عن ويستعار وحطّاب@, حاطب فهو ٕاليه@, وbعه به أتاه أيى وَحطَبه

بأ�حطب@/

الساعيى فكأّن التوّقد@, مفهوم من مأخوذ فهو به@: سعي أيى بفbن حطَب وأمّا
ا§يمة@/ ومثله اòصومة@, نار يوقد بعمله
/@١٥ . ٧٢ ـ َحَطباً Ò Úsَه Ò ß� َفكاُنوا

العزيز@, rا من والغضب والسخط والكفر والفساد الظلمة ã| متوّغلون م Øuفٕا
ُدوِن ِمن َتعُبدوَن َوما ٕانَّكُم ـ Øsجه نار مyا وتتكّون ,@ Øsجه wا تتوقّد صفات وهذه

/@ Úsَجَه َحَصُب ا3ِ

ا¡صب@/ راجع
/@٤ . ١١١ ـ َطِب Ò¡ ا الََة Ø Òa وامرأتُُه

كأ�عFل Óمع� أو وغ�Yا@, وا¡سک كالشوك ظاهراً ٕامّا يتوقّد ما Iمل أيى
بتوّقدها@/ صاح}ا احWاق وتوجب Øsجه حطب هيى ã8ال اXرضيّة غ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّط@:

ُسفل@/ ٕا4 ُعلو من أنزلته قتل@: باب من حطّاً وغ�ه الّرجَل َحطَْطُت ـ مصبا
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٢٨٥ حّط

كذا ا¥ن من واستحطّه مفعولة@, ]ع� فعيلة طيطة Ò¡وا أسقطت@, ين@: الدَّ من وحططت
واLّط@/ له@, فحطّه

ء ãÏ¿ال حـطَطُت يـقال@: علّو@, من ء ãÏ¿ال ٕانزال وهو واحد أصل حّط@: ـ مقا
أوزاَرنا@/ عنّا ُحطَّ اللّهّم تفس�ها قالوا ـ ِحطٌّة تعا4@: وقوله َحطّاً@/ أحطّه

ـعُر الشِّ واLّط اEXل@, ّط@: Ò¤وا َنَزَل@, والقوُس@: وال«Ìُج الّرُجل حّط ـ صحا
تعا4@: وقوله ا¥ن@, من وكذا كذا طيطة Ò¡وا شيئاً@, ا¥ن من فbن ã�ّواستَحط وغ�ه@,
ّطت Ô¡ قالوها لو ٕاÌºائيل بنو wا أِمَر كلمة هيى ويقال أوزارنا@, عنّا ُحّط أيى ـ ِحطٌّة
أÌºعت@/ س�ها@: ã| الناقة واLّطت طوط@/ Ò¡ا هو دور Ò¡وا حَدَره@, وَحّطه@: أوزارهم,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـقام مـن فيه يbحـظ ØFع الEول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
وا¡در وا¡بط ا¡ّت مفهوم مyا وقريب معنويّاً@/ أو ماّديّاً aل@, أو ثقل أو تكليف

الفارق@/ هو القيد وهذا واGدر@,
وادُخلوا ِحطٌّة وُقوُلوا Ôr ِشئْ َحيُث ِمyا وُكُلوا الَقْريََة هِذه اسُكنوا م Ô ÒG قيَل َوٕاذ

/@١٦١ . ٧ ـ َلكُم نَْغِفر داً ُسجَّ الباَب

داً ُسجَّ الباَب واْدُخلوا َرَغَداً Ôr ِشئْ َحيُث ِمyا َفُكلوا الَقْريََة هِذِه ادُخلوا ُقلنا َوٕاذ
/@٥٨ . ٢ ـ َلكُم نَْغِفر ِحطٌَّة وُقوُلوا

عـ- الدالّة بالفاء الثانية ã|و [@وكلوا@]@@, الواو ÇMرف اُ�و4 ا̀�يـة ã| التعب�
اُ�و4@/ ã| الّذيى السكون دون الدخول بعد أ�@كل فٕاّن الWتيب@:

ا�Çمع: ÇVّرد ع- الدالّة بالواو ا̀�يتـ� من أ�خ�ت� ا�ملت� ã| والتعب�
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حطم ٢٨٦

الثانية@/ دون اُ�و4 ã| ا¡طّة قول قّدم هذا وع- ,@Fyبي ترتيب عدم ٕا4 ٕاشارة
اُمورهم@, bيع ã|و حياtم اُمور ã| برناVاً طّة ß¡ا اذ ØHا fعناه ّطة@: ß¡ا قول وأمّا
أيى ـ ا3 Gّٕا ٕالىه G قوُلوا ـ Rطاب كتكليفهم وهذا وأعGFم@/ وأفكارهم سلوكهم ã|و

حياتكم@/ وجريان اُموركم bيع ã| وملحوظاً منظوراً التوحيد ذوا ß ØHا
ا@خالف@العقل@وال¿Ìع ØW@الa�ٔأ�ثقال@وأ�وزار@@وا طرح ّطة@هنالک: ß¡ا وحقيقة
rا رضاء ã|ينا ØFع والورع ã Ø-التخ ٕا4 ومرجعه عمل@/ أو ُخلق أو فكر أو عقيدة ã|

/@ ãÏ¼عاXوا اXناهيى وارتكاب اGوي اتِّباع من عليه كانوا @ ØFع والتقوي تعا4@,
جـريان فقولوا@: ّطـة@, ß¡ا هو بَعـُد@: اُموركم برنا¶ يكون بأن ـ اXع� فيكون
ã8الّـ اÇXاّديّة والتكلّفات اXاضية والكدورات السـابقة أ�وزار عن ا¡طّة هو اُمورنا

حياtم@/ برنا¶ فبّدلوا ـ م Ô ÒG ِقيَل الَِّذيى Òَغ� Gًَقْو َظَلُموا الَّذيَن َل َفَبدَّ ـ لنا @كانت
Ìين Ù»فXا بعض فقول والتقوي@, والزهد كالورع العبد أفعال من طّة ß¡ا ٕاّن Øj

وجيه@/ غ� ِحطًّة@: ُحّط أيى الفعل بتقدير

وا�ستقرار@/ ع-الثبوت فللد�لة ِحطٌّة@: هذه ـ اd�ٕيّة ا�ملة وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حطم@:
للدابّة ويقال /@Ì Ø»تك ٕاذا َحِطٌم@, فهو َتِعَب@, باب من ÓFََحط ُء ãÏ¿ال َحِطَم ـ مصبا
فـاLطم@, ب@, ÒÍÒÈ باب من ÓFَحط َحطَمـته فيقال با¡ركة ويتعّدي َحِطٌم@, أسّنت ٕاذا

مّكة@/ ِحجر :@oط Ò¡وا مبالغة@, بالتشديد وحطّمته
:@ ÓFَحـط َء ãÏ¿ال َحـَطمُت يـقال ء@, ãÏ¿ال Ì»ك وهو واحد@, أصل حطم@: ـ مقا
َحِطٌم@/ عمره لطول tّدم ٕاذا للفرس ويقال َحِطٌم@, نفسه ã| Ì Ù»للمتك ويقال @ك«Ìته@,
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٢٨٧ حطم

بعَض طم ÒJ بَعنَف ّواق السَّ َطم@: Ô¡وا ء@/ ãÏ¾ كّل طُم ÒI ا Øu@�ٔ الشديدة السنة ْطمة@: Ô¡وا
يكون أن fمكن :@oط Ò¡ا فأمّا /@bتَل ما طمها Ò¡ َطَمة@: Ô¡ا النار يت Ùdو ببعض@/ إ�بل

َطم@/ ÔJ كأ@نّه يَنتابه من لكDة ا¡جر@, وهو هذا@, من
َحْطَمة@: وأصابxم التكس�, :@oوالتحط وIطَّم, ك«Ìته@, :@ ÓFَحط َحطَمته ـ صحا
نفسـه@/ ã| Ì Ù»تكXا ِطم@: Ò¡وا دفعُته@/ وهيى طَحمِته مثل يل السَّ وَحطَمة وَجدب@, كث�َسنَة ُحَطَمة@: ورجل /@bتل ما Iطم ا Øu@�ٔ النار وهيى Øsجه أÊºء من Ëºا َطمة@: Ô¡واÌ Ø»تك ما طام@: Ô¡وا الكعبة@/ ِحجر جداَر ãيع� ْدر Ò�ا :@oط Ò¡ا عبّاس@: ابن قال أ�@كل@/

الَيبيس@/ من

َحطَْمـتُه وLوه@, كالعظم اليابس ء ãÏ¿ال ك«Ìك ْطم@: Ò¡ا ـ ٣٩٩ . ٤ الxذيب
اñXاب@/ ã-ي ا ØW oط Ò¡ا له يقال مكّة وِحجر ذلک@/ من Ì Ø»تك ما طام@: Ô¡وا فاLَطم@/
البقل يبيس Ì Ø»تك ٕاذا :@ ّ أ�صمعيى /@ ×bيب و� يف�× مال من فzا ما كّل الدنيا@: وُحطام

ُحطام@/ فهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وٕافـناء نظمه وٕازالة ء ãÏ¿لل اGيئة Ì»ك هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الدنـيوّية@: أ�مـوال ع- طام Ô¡ا وٕاطbق ومعنوّية@, ماّديّة اXتحّصلة@, اXتوقّعة ا¡الة

وا�uدام@/ الفناء معرض ã| وكوuا ثبوtا وعدم زواGا باعتبار
فzا@, الصـفة تلک شّدة باعتـبار زة@: Ò ÔYو كُضحكة مبالغة فصيغة طَمة Ô¡ا وأمّا

فzا@/ ورد من كّل Iطم ا Øuفٕا
لَعلّه أو خضوعاً@, وزاره ٕاليه وصل مَن كّل حالة انكسار فباعتبار :@oط Ò¡ا وأمّا

زمان@/ ã| منك«Ìاً @كان
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حظر ٢٨٨

/@٦ . ١٠٤ ـ اXوَقَدة ا3ِ ناُر طََمة Ô¡ا ما أدراَك َوَما طََمِة Ô¡ا ã| َلُينبََذنَّ Wَّك@

عنوان@وشخصّية@واعتبارات وتزيل@bيع@ما@@به@@من فzا, ما@يطرح ا@@Iطم@كّل Øuفٕا
مستحسنة@/ وهيئة وصورة دنيويّة

/@٢٠ . ٥٧ ـ ُحطاماً َيُكوُن Ú Ôj ُمصَفّراً َفAاُه يُج Òv Ú Ôj
منّظمة@/ وحالة وصورة نظم من به ما عنه زال ٕاذا طامّية@: Ô¡ا فصدق

/@١٨ . ٢٧ ـ َوُجُنوده ُن ÖD ُسلَ ِطَمنَّكُم Ö ÒJ Gَ

ا¡الة@/ وسbمة الوجود وصّحة والنظم الصورة من wم ما ٕافناء يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حظر@:

ُحظر Xا ويقال ُحزته@/ وحظرته@: منعته@/ قتل@: باب من َحظراً حظرته ـ مصبا
مثل وِحظار حظائر وbعها َحظ�ة@, وJفظها@: ¨نعها الشجر من ع-الغsوغ�ها به

Tتِظر@/ فالفاعل عملxا@, ٕاذا واحتظرtا@: وِكرام@, mكرا@
َحظراً@, أحُظره ء ãÏ¿ال حظرت يقال اXنع@, ع- يدّل واحد أصل حظر@: ـ ع-مقا ُحِظر ما ظار@: ß¡وا ـ ُظوراً ÒT َربَّک َعطاُء كاَن َوما@ ـ ظور ÒT ء ãÏ¿وال حاِظٌر@, فأنا

غ�ها@/ أو sغ
Çظار@: ß¡وا ا¤Çّرم@, Çظور@: Ò¤وا إ�بـاحة@/ خbف وهو ا¡جر ظر@: Ò¡ا ـ صحا
ا¡Çظ�ة@/ يعمل الّذيى وا¤تِظر@: والر´@/ ال#د لتقzا شـجر من لbٕبل يعمل ا¡ظ�ة

به@/ اXفعول جعله فتح ومن الفاعل@, جعله ك«Ìه fن ـ ِر تََظِ Ô¤ا oكَهش وقرٔي@:
من تتّخذ وا¡ظ�ة ا¡ظ�ة@, حائط ظار ß¡ا الليث@: قال ـ ٤٥٤ . ٤ الxذيب
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٢٨٩ حظر

وكّل ظِّر@, ÔT فهو wا Hّصه n فٕاذا لنفسه@, ذها ØHا ٕاذا تِظر ÔT وصاح}ا قصب@, أو خشب
ِحظار فهو شيئ� ب� حجز ء ãÏ¾ وكّل عليک@, حظره فقد ء ãÏ¾ وب� بينک حال من
Çbعه الذيى oشÒGكا أراد تِظر@: Ô¤ا قرأ fن ـ َتِظر Ô¤ا ßoَكَهشـ ـ تعا4 وقال وِحجار@/
الّذيى اXكان oكهش واXع� ـ للَحظ�ة Ëºا فهو ا¤تَظر@: قرأ ومن ا¡ظ�ة@, صاحب
فصاروا وهلكوا بادوا أيى ـ Ì Ø»وتك Çُظرات Ô¡ا من يبس ما وهو ,@oشGا فيه تَظر ÔJ

Iّطم@/ ٕاذا الشجر @كيبيس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ÇTدوداً ÇVتمعاً ء ãÏ¾ جـعل أيى ا¤Çدودّية@, هـيى اXاّدة@: هذه ã| ا¡قيقة أّن

وTتازاً@/
Ìºيـان عـن اXانع ٕاNاد هو اXنع أّن وا¡ّد@: وا�مع اXنع وب� بيyا والفرق
ã| أ�فراد ٕا4 ا�مع ã| والنظر منه@/ قريب وا¡ّد خارج@, عن وحركته وجريانه ء ãÏ¾

الفرق@/ مقابل

واXمنوعّية@/ ا¤دوديّة ا�هت�من bك ا¡ظر ã| فيعت#
/@٢٠ . ١٧ ـ ُظوراً Ö ÒT َربَِّک َعطاُء كاَن َوما@

/@ ّ خارجيى مانع من وWنوعاً ]حدود Tدوداً شيئاً ودفعه نواله كان وما أيى
/@٣١ . ٥٤ ـ َتِظر Ö Ô¤ا ßoَكَهش َفكاُنوا واِحَدةً َصيَحًة م Öz َعلَ أرسلنا ٕانّا

َحظراً يوِجد أن ويريد Oتار من وا¤تِظر واختياره@, ا¡ظر قصد هو ا�حتظار
اXمنوع@/ ا¤دود ا¤يط هيى ظ�ة Ò¡وا وحظ�ة@,

فقط@, واÇXمنوعيّة ا¤دوديّة جهة ٕا4 ا¡ظـ�ة ã| والتوّجه ا�عتبار كان وØXا

www.attaweel.com



حّظ ٢٩٠

ã|و البـيتوتة@, جهة البيت ã| اXلحوظ أّن Fك وأمثـاGا@, والشجر القصب من فتتّخذ
إ�دارة@/ جهة الدار ã|و إ�حاطة@, جهة ا¡ياط

ا¡ظ�ة@, منه يعمل ٔ�@نّه ٕا4ا¤تظر وٕاضافته ,@Ì Ù»يابسمتك شجر واGشoكّل
Ìة@وسيلة@ٕ�دامة@عيش@@اXؤمن�@واجBعهم Ù»تكXكون@أجسادهم@اليابسة@ا@@: ولعّل@اXناسبة@
مـع والعداوة@, واXزاaة اXوانع وارتفعت أعـداؤهم هلكت حيث نظامهـم@, وحفظ

وا�نكسار@/ اليبس ٕا4 نضارtم ص�ورة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّظ@:

النصيب@, ّظ@: Ò¡وا فbن@/ من أحظُّ وهو Tظوظ@, وفbن ّد@, Ò�ا ّظ@: Ò¡ا ـ مصبا
ُحظوظ@/ وا�مع

فbن يقال والعظمة�@/ الغ� �وهو ّد Ò�وا النصيب وهو واحد أصل حّظ@: ـ مقا
زيـد@: أبـو قال قياس@/ غ� ع- أحاٍظ ا¡ّظ وbع Tظوظ@, وهو فbن@, من أَحظُّ
أحـّظ@, أ�مـر ã| َحِظظت ويقال@: الرزق@/ من حّظ ذا كان ٕاذا جديد@, َحظيظ رجل

أُحّظ@/ ّظ Ò¡ا وbع
وÇbعه ,@�òوا الفضل من النصيب ا¡ّظ@: الليث@: قال ـ ٤٢٥ . ٣ الxذيب
من وناس ,@bًفع ا¡ّظ من أdع nو قال@: الفضل@/ من Ë»وِق َحّظ ذو وفbن ُحظوظ@/
غّنة@, عندهم النون وتلک ظوظ@, Ô¡ا ٕا4 َرجعوا عوا Òb فٕاذا َحنظ@, يقولون ص ßa أهل
ّز الرُّ ÇLو اXشـّدد@, ã| ألسنxم ع- الّلفظ هذا Nريى ا Ø̂ وٕا أصلّية@, Nعلوuا م Øyولكn وٕان العرب عن جاء فعل للحّظ قلت@: أترSه@/ يقولون أترجه وLو ُرنز@, يقولون

يسمعه@/ nو الّليث يعرفه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩١ حفد

والتحقيق@:
مورد تكون ã8ّال ا¢صوصة وا¡ّصة Ë»الِق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ا¡ّظ@/ من أعّم مyا كّل ّصة ß¡وا والنصيب Ë»فالِق /@ Øمع� لشخص استفادة

/@١١ . ٤ ـ Öنَثَي�Gُا َحظِّ ِمْثُل @كَِر ِللذَّ

لbُن�@/ Oّص ما ِضعف أيى

/@٣٥ . ٤١ ـ oَعظ َحّظٍ ذُو Gّٕا ُيلَّقاها َوَما

حّظ له كان من ٕاّ� بإ�حسان إ�ساءة مقابلة وهيى السجّية@, wذه يوفّق ما أيى
الgال@/ عظoمن

/@١٤ . ٥ ـ ِبِه ذُ@كُِّروا ا Ø ßW اً َحظّ َوَنُسوا
ونصي}م حظّهم وهيى wم@, اXتعلِّقة التكاليف@وأ�حكام من Îم Ø½O@ما نسوا أيى

ّية@/ ×G�ٕا أ�وامر من
والقسـمة النصيب دون با¡ّظ الكرZة ا̀�يات هذه ã| التعب� لطف \O و�

دوuا@/ منه ا�ستفادة قيد �ستفادة وا¡ّصة@: وال«Îم
ا¡ّظ ونسيان النسيان@, مفهوم ويقابل يbزم ولزومه القيد هذا أّن Ø ã\خ وغ�
ا¡ّصة@/ من ا�ستفادة مقابل ã| فالنسيان به@, العمل وفقدان ا�ستفادة عدم عن عبارة

نصيبه@/ من مستفيداً أيى حّظ@, ذا صاح}ا كان ٕاذا السجيّة تلقية أّن Fك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حفد@:

وLفد@, نسعي وٕاليک الدعاء@: ã|و أÌºع@/ بابÍÈب@: من َحفْداً َحفَد ـ مصبا
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حفد ٢٩٢

وا�مع حافد@, فهو َخدم@, َحفداً@: وَحفَد مثُله@/ ٕاحفاداً وأحفَد الطاعة@, ٕا4 ن«Ìع أيى
م Øu@�ٔ َحفَدة@, أ�و�د ٔ�و�د وقيل َحفََدة@, لbٔعوان قيل ومنه وَكَفرة@, كاِفر مثل َحفَدة

الصغر@/ ã| @كاòّدام
أ�عوان فَدة@: Ò¡فا والتجّمع@/ العمل ã| ع-اòفّة يدّل واحد أصل حفد@: ـ مقا
التجّمع فzم Nتمع ٔ�@نّه الولد@, ولد فَدة Ò¡ا ويقال أ�ختان@, ويقال ـ الصحيح ٕا4ـ@@وهو وال«Ìعـة حاِفد@, واحدهم ـ َوَحَفَدة Òَبن� أْزواِجكُم ِمن َلكُم َوَجَعَل ـ والتخفّف

أيى تِفد ÔTسيف واòّفة@: ال«Ìعة باب ã| ويقال به@/ يُكال مكيال فد ß¤وا َحفد@/ الطاعة
القطع@/ Ìºيع

تدارك وهو وَحفَداناً@: َحفداً oالبع�والظل حفد يقول ال«Ìعة@/ ْفد@: Ò¡ا ـ صحا
أ�عـوان Çفَدة@: Ò¡وا واÌº�ٕاع@/ Çفْد Ò¡ا عـ- Çaلته وأحَفدته@: َحفّاد@, وبع� الس�@,
وأصله@/ ِتده ÔT الّرجل@: ِفُد ÒTو Uدوم@/ أيى Tفود ورجل الولد@, ولد وقيل َدم@, Òòوا

وال«Ìعة@/ اòفّة والعمل@: اòدمة ã| فد Ò¡ا الليث@: قال ـ ٤٢٦ . ٤ الxذيب
ة@: َوَحَفَد Òَبِن� ـ@ ã| Vاهـد عن ورويى والعمل@/ دمة ßòا ا¡ْفد@: أصل عبيد@: أبو قال
قال ن ØW العرب لكbم أتبع فهو أ�عوان ا¡فَدة قال من cيل@: ابن قال َدم@/ Òòا م Øu@أ
من حفَدك fا ا¡فَدة وأمّا بنيک@, وبنو بنوك ـ البنون ا̀�ية@: ã| ا¡سن وقال أ�¼Îار@/
قوله dعت أما حَفدك@, فقد أعانک من عبّاس@: ابن وعن وأعانک@/ لک وعمل ء ãÏ¾

واُسِلَمْت@/ Ôّن ÒGحو الو�ئُد ـ@@َحفََد
حاِفد bع ـ َوَحَفدةً Òَبِن� ِمنأْزواِجكُم َلكُم َوَجَعَل تعا4@: rا قال حفد@: ـ مفر
أ�سباط هم Ìون@: Ù»فXا قال أجانَب@, أو كانوا أقارَب باòدمة ع Ù#تXا ك اXتحرِّ وهو

اòطو@/ مُداركة فْد Ò¡ا أصل :@ ّ أ�صمعيى قال أصدق@/ خدمxم أّن وذلک وLوهم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩٣ حفر

والتحقيق@:
هذا وباعتبار وÌºعة@/ Rلوص إ�عانة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أعوانـاً@, كانوا ٕاذا@ وأ�خـتان أ�و�د أو�د وع- ب«Ìعة@, اòادم ع- تطلق اXع�
أعان ٕاذا فّاد Ò¡ا البع� وكذلک أ�عداء@, مقابل ã| اXع� نعم فٕانّه القاطع السيف وع-

تعي�اXقدار@/ ã| معيناً لكونه فد ß¤وا الس�@, ã|
.@١٦ ـ َوَحَفدةً Òَبن� أزواِجكُم َلكُمِمن َوجَعَل أزواجاً ْنُفِسكُم ِمنأ@ َلكُم َوَجَعَل

/@٧٢

أقارwا من معنوّية@, أو ماّديّة ٕاعانة Wاتكم@, وبعد حياتكم ã| لكم أعواناً أيى
والسبب@/ با¡سب يقرب ن ØW

كلمة فٕاّن وجيه@, غ� أ�عوان@: مصداق كانوا وٕان أ�و�د بأو�د والتفسـ�
حة ÙÍ½م ا̀�يـة فٕاّن Çَدم@: Òòبا تفسـ�ها منه وأبعد الثانية@/ اXرتبة ã| تشملها البنـ�
Gا ربط � َدمَة Òòوا الزواج@, أثر ã| متحّصلة نعمة وهيى أ�زواج@, من ا¡فَدة بكون

وأ�زواج@/ با�زدواج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حفر@:

أ�مر@/ أّول وا̀�خر ,@bًُسف قلعه وهو ء ãÏ¿ال حفر أحدYا أصbن@, حفر@: ـ مقا
ومن أ�رض@, به Jفر كأ@نّه ذلک@, من الفرس وحاِفُر َحفراً@, أ�رض َحفرت فأ�ّول@:
من اXستخرج الWاب َفر@: Ò¡وا فوه@/ ُحِفر يقال أ�سنان تآ@كُل وهو الفم ã| فر Ò¡ا الباب
¡Çاِفَرة ا ã| لََمْرُدوُدوَن أِئنّا تعا4@: قوله ã| ا¡اِفرة :@ ãæالثا وأ�صل كاÒGَدم@/ فرة@, Ô¡ا
فbن رجع قوGم من ا¡اِفرُة ويقال: ^وت@, بعدما يا ÒLأ أيى أ�ّول@, أ�مر ٕانّه ـ@@يقال@:
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حفر ٢٩٤

فيه@/ أخذ الّذيى ع-الطريق رجع ٕاذا ـ حاِفرته ع-
من وا¡Fر الفرس حافر يى Ùdو بابÍÈب@, من َحفراً أ�رض حفرت ـ مصبا
اُخـدوداً@, جعلَه :@ الواديى السيُل وحفر علÇzا@, وطئه بشّدة أ�رض Jفر ٔ�@نّه ذلک@,
َبط Òòوا الَعَدد مثل ]ع�ا¤فور@, َفر Ò¡وا ا�Fع@/ عن كناية َحْفراً@: امرأته الّرجُل وحَفَر
فر ÔJ ما وا¡ف�ة َحَفر@/ الب½Íة موÏºبقرب أبو حفرها ã8ّالlللِب قيل ومنه والنَّقَص@,

وُغَرف@/ غرفة مثل ُحَفر وا�مع مثلها فرة Ô¡وا حفائر@, وا�مع أ�رض ã|
الÇyُر@: واسَتحَفر َفر@, Ô¡ا واحدة فرة Ô¡وا واحتفرtا@, أ�رض حفرت ـ صحا

أيى ا¡Çاِفرة عنَد فاقتتلوا القوم Òbالت الداّبة@, َحوافر واحد وا¡اِفر َفر@/ ÔJ أن له حان
أمـرنا@/ أّول ã| أيى ة@: ¡Çاِفَر ا ã| Çْرُدودوَن Ò ÒX أِئـنّا تعا4@: وقوله التقَْوا@, ما أّول عند
َحفراً فر ÒI حَفرت وقد َحفٌر@, أسناِنِه ã| ويقول@: هزله@/ َحفراً@: وَحَفره الق#@, ف�@: Ò¡وا
أ�سنان@/ اُصول ã| ُسbق هو يعقوب قال اُصوGا@/ فسَدت ٕاذا ك«Ìيك«Ìك«Ìاً مثال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حـفر يـقال /@bًُســف القلع من قريـب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
Çَفر ÔJ مـا ]Çع� فُـعلة Çفرة Ô¡وا وانتخابه@, باختياره حفرها ٕاذا واحتفرها أ�رَض@/
حافر ع- ا¡اِفرة أو ا¡اِفر ويطلق فرة@, Ô¡ا ع- يطلقان وا¡اِفر ف� Ò¡وا اÇXع�@كاللُّقمة@, وهذا فzا@, وتأث�ه أ�رض حفره باعتبار إ�نسـان@, من كالقدم وهو الدابّة

متعّد@/

البناء من مرتبة أّول ا¡فر أّن فباعتبار أ�مر@: أّول ]ع� ا¡افر استعFل اXقتÏÉوأمّا وٕاNاد اXورد كxيّة Óمع� ولو آخر@, ٕاقدام أو ماء استخراج أو فbحة أو لعFرة
اXقّدمات@/ وتوفيق ا¤ّل واستعداد
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٢٩٥ حفظ

أطرافها ã| أو أ�سنان ã| صغار ُحَفر حدوث فباعتبار أ�سنان@: ã| فر Ò¡ا وأمّا
مربوطة@/ بعوارضوعلل

/@١٠ . ٧٩ ـ ةً َر ß ÒK ِعظاماً@ ُكنّا ذا@ إٔا ة@, ا¡اِفَر ã| ْرُدوُدوَن Ò ÒX أِئنّا َيقوُلوَن
عظاماً وكنّا القبور ã| مقبورين كوننا مع ُنرّد واXع�أLن حال@, Tّل ã|الظرف

ا¡فر@/ تلک ã|أ�رضو Iت Kرة
دون ã|رفM مقروناً استعFله وعن مع�ا¡افر حقيقة عن غفلوا Ìون Ù»فXوا

اXفردات@/ ã| القول هذا ٕا4 ويش� ع-@, أو ٕا4
Fك وللثبوت الذات@, ٕا4 ا¡دث نسبة £ّرد تكون قد فاعل صيغة أّن \O@و�
وا¡افر@/ كاGالک ية@, متعدِّ فb@تكون ية@, أ�فعال@اXتعدِّ من اXأخوذة ة Ø{شXالصفات@ا ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حفظ@:

ٕاذا وحفظُته@: والتلف@, الضيّاع من منعته ٕاذا حفظاً@: وغ�ه اXاَل حفظت ـ مصبا
Tافظـة@, ء ãÏ¿ال ع- وحافَظ التحّرز@/ والتحّفظ@/ به@, واحتفظَت ا�بتذال عن صنتَه
كافر@, مثل وُحفّاظ َحفَظة وا�مع أيضاً@, وحفيظ وZينه@, وأمانته لدينه حافظ ورجل
وقيل Jفظه@, أن سألته َء@: ãÏ¿ال واستحفظته قلبه@/ ظهر ع- وعاه ٕاذا القرآن@: وحفظ

بالقول�@/ ـ ا3 ِكتاِب ِمن اسُتحِفظوا ا ß[ :@Ì Ø»وف ٕايّاه@, استودعته
حفظاً@/ ء ãÏ¿ال حفظت يقال@: ء@/ ãÏ¿ال ع-مراعاة يدّل واحد أصل حفظ@: ـ مقا
للـغضب يـقال ء@, ãÏ¿ال مراعـاة ٕا4 تدعو ا¡ال تلک أّن وذلک ا¡فيظة@, والغضب@:
فاظ@/ ß¡ا هو وا¤افظة الغفلة@/ قلّة والتحّفظ@: /@ ãأغضب� أيى ãأحفظ� يقال إ�حفاظ@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



حفظ ٢٩٦

والتحقيق@:
من اXال حفظ يقال: واXوضوعات@, اXوارد باختbف Oتلف ا¡فظ مفهوم أّن
راقـبه@, أيى وحـافظه الفوت@, من الصbة وحفظ اòيانة@, من أ�مانة وحفظ وَو|التلف@, بتعّهده عمل أيى وعهده Zينه وحفظ ,@mbي � ØFع نفسه Mفظ Iّرز أيى وIّفظ
للغضب يقال ومنه حافظاً@, جعلـه أيى وأحفظه قلبـه@, ظهر ع- القرآن وحفظ يـmbبه@, � ما دفع هو الغضـب فٕاّن وÇTفوظاً@, حافظاً صاحبـه Nعل فٕانّه إ�حفاظ@,

الÍÉر@/ عن والدفاع
أخانا@/ َوLفظ أ�عيان@: ã| فا¡فظ

اِفظون@/ ÔJ م ß ßtWَص ع	× وُهم أ�عFل@: ã|و
حاِفظ�@/ ِللَغْيِب ُكنّا َوما@ :@ ãæعاXا ã|و

اَنُكم@/ Zأ واحَفُظوا العهود@: ã|و
َحفيظ@/ كتاٌب َوعندُه َحفيظ@, ٍء ãÏ Ò¾ َع	ُكلِّ َوَربَّک والعموم@: إ�طbق ã|و

ا¡Çفيظ ã|و حدوثاً@, ذات ٕا4 ا¡دث نسبة مورد ã| يستعمل ا¡افظ ٕاّن ØjÏÉقت[ مع�ا�ستمرار@, فzا ا¤افظة@يbحظ أّن Fك الثبوت@وا�ستقرار, مع� يbحظ
اXفاعلة@/ صيغة

ا¡رس ã|و والدّقة@/ وا�ختبار إ�¾Ìاف عن عبارة ٕانّه ْسب Ò¡ا ã| سبق وقد
العقbء@/ ذويى ã| ويستعمل اXراقبة عن عبارة ٕانّه

ا¡رس@/ راجع ـ مطلقاً والضبط اXراقبة هيى ا¡فظ فحقيقة
/@ ٨٠ . ٤ ـ َحفيظاً م ß Öz َعلَ رَسْلناَك َأ ا Òf × Úتََو� َوَمن

/@١٠٧ . ٦ ـ َحفيظاً َعلzم َجعلناَك َوما أ¾Ìكوا ما ا3ُ شاَء َولَو
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٢٩٧ حّف

أ�حكام وٕابbغ ا¡ّق ٕا4 ودعوtم اG�ٕيّة ا̀�يات oتعل �ص� Ø ã*الن شأن فٕاّن
ومراعياً أعGFم ã| Gم ومراقباً العباد ع- َحسيباً يكون أن شأنه من وليس النازلة@,

Gم@/
العـباد أعFل ٕا4 بالنسـبة اXتعال rا من والضبط والرعاية ا¡سيبيّة وٕاّن بل
َعَلْيكُم أنا َوَما ا Öz َفَعلَ َعِميىَ َوَمن َفِلَنْفِسه ÒÍ Ò½ نأبْ Ò Òf ـ ا�ختيار ã|ينا سلوكهم وكيفيّة

/@١٠٤ . ٦ ـ فيظ Ò ßM
ُكلِّ َع	× ã Ùèَر ٕانَّ ـ ّ خارجيى Ø ãتكوي� موجود كّل ع- حفيظ تعا4 rا ٕاّن نعم@,

/@٥٧ . ١١ ـ َحفيظ ٍء ãÏ Ò¾
ع-البص�@/ \O � Fك ال¿Ìيفة ب�ا̀�يات ã|تَنا bف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّف@:

شاربه: وحّف شعره/ زّينته@بأخذ قتل: باب من َحفّاً وجهها اXرأة حّفت ـ مصبا
أ�رض وحّفت حافّون/ فهم به@, أطافوا بالبيت: وحّف@القوم أعطاه@/ وحفّه: أحفاه/ ٕاذا

النِّساء@/ مرا@كب من َمركب ّفة@: ß¤وا نبxا@/ يبس ÍÈب@: باب من ّف ßI
ء ãÏ¿ال يُطيف أن ãæوالثا الصوت@, من ÍÈب أ�ّول ثbثة@: اُصول حّف@: ـ مقا
وLوه@, الشجر حفيف ا¡فيف@, أ�ّول@: تفس�ذلک@: العيش@/ ã| شّدة والثالث ء, ãÏ¿بال
َوتََري ـ به أطافوا ٕاذا بفbن القوم حّف قوGم :@ ãæوالثا الطائر@/ َجناح َحفيف وكذلک
ع-َحفَف هو الباب@: هذا ومن جانباه@/ ء@: ãÏ¾ كّل ِحفافا ذلک ومن �ـ حافِّ اWXِئكَة
فbن ـ قوGم الباب هذا ومن به@/ تُطيف ا Øuفٕا ء ãÏ¾ ناحية وكّل منه@, ناحية أيى أمٍر
فوف Ô¡ا والثالث@: بالّطعام�@/ ãçيأ� �نا ÒZو فيُعطينا علينا يشتمل كأ@نّه ـ وَيرفّنا فّنا ÒJ
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حّف ٢٩٨

بَقْلها يَِبَس ٕاذا وَقفَّت@: أرُضنا َحّفت زيد@: أبو قال وُيبسه@/ العيش شّدة وهو َفف@, Ò¡وا
Ø8ح هذا ريى ÔN Øj ل@, Ö ÒTو ضـيق أيى العيش من َحفَف ã| هم ويقال ـَظف@/ كالشَّ وهو
من وجهها اXرأة حّفت يقال Øj بالّدهن@, عهده بَُعَد ٕاذا وحاّف@: فوف ÒT هذا رأُس يقال

َعر@/ الشَّ

علzا يلفُّ ã8ّال اòشـبة وهو اßXنوال فّـة Ò¡ا :@ ّ أ�صمعيى قال ـ حفف ـ صحا
الواحدة النَّعام@, ِفراخ فّان@: Ò¡وا نِسج@/ ÒXا هو ا¡ّف له يقال والّذيى قال@: الثوَب@, ا¡ايُک
أيضاً@, واحتّفت فّه Ô ÒI َعر الشَّ من وجهها اXرأة وحّفت سواء@, فيه واُ�ن�× الذكر َحفّانة@,
َضَفف@, و� َحفَف علzم ã ßaُر ما يقال مال@, وقلّة سوء عيش فَف Ò¡ا :@ ّ أ�صمعيى قال
إ�ناء@/ ã| ما وا�شتفاف¾Ìبbيع الِقدر@, ã| ما bيع أ@كل وا�حتفاف َعَوز@/ أثر أيى
ودج ÒGا Jّف Fك فّـه Ô ÒJ ء ãÏ¿بال وحفّـه واسـتداروا@/ به أطافوا ّفون@: ÔJ حوله وَحفّوا

التحفيف@/ وكذلک بالثياب@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـفهـوم قيد مع � ØËÈو �bع اللَّـّف هو اXـاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صـل أّن
/@Ì¿الن مفهوم مقابل ã| مطلق هو اللَّف أّن Fك إ�حاطة@/

يوجب الّذيى فيه@, واXضيقة العيشوشّدته ع-سوء اXع�يطلق هذا وباعتبار
/@Ì¿والن ا�نبساط مقابل ã|والعيش ا¡ياة ã|ا�نقباض

وكذا به ملفوفاً الشجر وكون الشجر بٕاحاطته والطائر@, الشجر حفيف وكذلک
وغ�ه@/ الطائر ã|

الشـعر منه اُخذ ٕاذا الوجه فٕاّن وجَهها@, اXرأُة حّفت اXذكور: اXع� ويناسب
والقبض@/ أ�خذ بشّدة وملفوفاً منقبضاً يكون وح�يؤخذ
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٢٩٩ ح
مفهوم Nمعها :@ ّ طيى لّف@, قّف@, كّف@, رّف@, عّف@, حّف@, ـ كلFت أّن \O و�

والتحّفظ@/ التجمع

/@٣٢ . ١٨ ـ ِبَنْخٍل ا ÔYَوَحَففنا أْعناٍب ِمن ßَت� َجنَّ ا ßYَحِد َٔGِ َجَعلنا
بالنّخل@/ واُحيطتا لُفّتا قد أيى

/@٧٥ . ٣٩ ـ الَعْرِش َحْوِل ِمن Ò� حافِّ Wِئكََة ÒX ا َوتََري
جـانب من وجاؤوا أمروا قد الّذين اbXئكـة ٕاّن ويراد وTيط�@, ملتفّ� و�O\أيى ا�ّنة@, أهل من ع-هؤ�ء فّون ÔJ اXتعال rا عظمة ساحة العرشومن حول

الباء@/ دون ِمن@, بكلمة التعب� لطف
من وذلک وازدحامهم@, اbXئكة ٕا4كDة ٕاشارة اXورد@: هذا ã| والتعب�با¡ّف

وtنيxم@/ وتبش�هم ا�نّة أهل Qليل جهة
فراجعها@/ ـ ال¿Ìيفة ا̀�يات ã| النظم Ørع�يXا وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:
و� نعل بغ� ×Ï¿م سbم@: مثل َحفاًء َتِعَب باب من ×\J الّرجل Ò ã ß\َح ـ مصبا
كDة من ã ß\وَح منه@/ Ëºا فاء ß¡وا وقُضاة@, قاٍض مثل ُحفاة وا�مع حاٍف@, فهو ُخّف@:
ã| بالغ شاربه@: الّرجُل وأح\ َتِعب@, باب من َحٍف فهو Ó\َح قدمه رّقت Ø8ح ãÏ¿Xا

اXدينة@/ بظاهر موضع فياء Ò¡وا وأ¡َف@, Ø¬أ اXسألة@: ã| وأحفاه ه@/ قصِّ
ا�نتعال@/ خbف فاء Ò¡وا السؤال@, واستقصاء اXنع@, اُصول@: ثbثة ح\@: ـ مقا
ã| ٕاليه حفيت فقوGم :@ ãæوالثا منعَته@/ ٕاذا ء ãÏ¾ كّل من الّرجل حفوت قوGم فأ�ّول@:
السؤال/ ã| ãÏ½ستقXا : Ø ã\¡وا وأحفيت@/ @ٕا@كرامه@, ã|@بالغت به: وIّفيت بالغت/ الوصيّة:
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ح ٣٠٠

ء@/ ãÏ¿بال nالعا :@ Ø ã\¡وا به@/ ُعنيَت ٕاذا وIّفيت@: بفbن حفيت الباب من وهو قوم@: وقال
�Ì Ö»َالق ْحج@: �السَّ انسحج الفرس@: Ò ã ß\َح ويقال ,@ ã|ا¡ا مصدر مقصور@, ا¡فا والثالث@:

داّبته@/ حفيت الّرجل@: وأح\ حافره@/
فاية@, ß¡وا فاء ß¡وا فية ß¡وا فوة ß¡ا Ô Ø�َب حاٍف@: رجل : ãaالكسا قال حفا@: ـ صحا
كـDة من ã ß\َح الّذيى وأمّا قال نعـل@, و� ُخّف bب ãÏ¿Z الّذيى وهو :@ ×\ ÒJ ã ß\َح وقد
الّـذيى nالعا :@ Ø ã\ Ò¡وا مقصـور@/ فا Ò¡ا Ô Øب� َحٍف فٕانّه حافره@: أو قدمه رّقت أيى ãÏ¿Xا

السؤال@/ ã| ãÏ½ستقXا أيضاً@: Ø ã\¡وا باستقصاء@, ء ãÏ¿ال يتعلّم
بغ� كان ٕاذا ×\ ÒJ ã ß\َح يقال ,@ ã|ا¡ا مصدر فا Ò¡وا فَوة ß¡ا ـ ٢٥٨ . ٥ الxذيب
رّقت@: Ø8ح ء ãÏ¿Xا من ا¡اِفر أو البع� ِفرِسُن أو القدم انسحجت وٕاذا نَعل@, و� ُخّف
ويقال@: جّزه@/ ألزق ٕاذا ورأَسه شاربَه أح\× :@ ّ أ�صمعيى قال َحٍف@/ فهو \ ÒJ Ò ã ß\َح قيل
أيى ء@, ãÏ¿ال Ø\ Ò ÔJ Fك مَساءتک ã| Ø¬وأ تكره ما بک ألزق ٕاذا وذلک ٕاحفاء فbن قول ã|Dفأ@ك مسألة أو عليه إ�¡اف ã| به بّرح ٕاذا فbناً فbن أح\× الليث@: قال ينتقص@,
وقال إ�¡اح@/ وهو سواء@, إ�¡اف مثل اXسألة ã| إ�حفاء قلت@: الطلب@/ ã| عليه

أجهدته@/ ٕاذا الّرجل وأحفيت Nهدكم@, أيى فُيحِفكمـ وها Ôg َيسأ@لْ ٕان ـ الفّراء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وظـهور ا¡جب وطرح العـbئق ترك هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
والصفاء@/ واòلوص اòصوصيّة

ã|و ُخّف@, و� نعل bب ãÏ¿Xوا النعل� خلع ã| يستعمل اXع� هذا و]ناسـبة
القـدم وتـرقيق القـيود وترك وٕا¡احه السؤال Hليص ã|و وHليصه الشارب قّص
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٣٠١ ح
وتـرك والرسـوم القيود بطرح وإ�سـاءة وإ�@كراه إ�جهاد ã| وإ�@كثار با�نسحاج

الظواهر@/

مورد ّ أيى ã| وا¡جب@, العbئق Mذف واòصوصيّة اòلوص ظهور وNمعها
Mسبه@/ مورد كّل ã|و @كان@,

كلtFم اضطربت وقد Vازّية@, oمفاه كلّها والتفاس�@: اللّغة كتب ã| يذكر وما
وثيق@/ ٕا4ركن يلجأوا nو اXربوطة@, ا̀�يات تفس� ã|

وها Ô Ôg يسأ@لْ ٕان أمواَلُكم@, ْلكُم َيسأ@ Gَو ُجـوَر@كُم اُ ُيؤِتكُم ـُقوا وَتتَّ ُتؤِمُنوا وٕان
/@٣٧ . ٤٧ ـ َتْبخلوا فُيحِفكم

ÇNعلكم Ø8ح rا سـبيل ã| إ�نفاق منكم ويطلب أموالكم rا يسأل ٕان أيى
تبخلوا ونوراً@: صفاء ويزيدكم اXاّديّة وا¡جب الدنيويّة العbئق Uلَص�عن خالِص�

إ�نفاق@/ عن

/@٤٧ . ١٩ ـ اً َحِفيّ ã ßè كاَن ٕانَُّه@ ã Ùèَر لََک َسأْستَْغِفُر َعلَيَْک َسWٌم قاَل
منه أطلب وأنا بيننا@, حجاب و� Ú ã4ٕا بالنسبة وصفاء وخلوص َحفاء له أيى

/@ ãçدعو فيجيب وقيد@, Ëºور واسطة bب مراديى
/@١٨٧ . ٧ ـ ã Ùèَر ِعْنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل َعyا Þ ã*َح @نََّک كأَ َيسألونََک

مربوط وغ� بعيد أ@نّک ويتصـّورون وغ�ها الساعة عن يسألونک م Øu@أ أيى
وأمثاGا@/ الساعة مستأنس]وضوع و�

ا Ú̂ ٕا ـ بعُد تعا4 قوله ليناسـب وغ�ه@, ا�هل ماّدة دون اXاّدة wذه Ø#ع ا Ø̂ وٕا
واُ�نس ا�رتـباط وأمّا العلم@/ عنه ã\فين ـ الَغيب َأْعلَُم ُكنُت َولَو ـ ã Ùèَر ِعْنَد ِعْلُمها

عنه@/ ين\ bف اXطلق@:
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حقب ٣٠٢

غـ�ه@, أو كان @ ÓFعل ا�رتبـاط مطلق ã\ن ٕا4 ٕاشـارة :@ Ø ã\¡با الكـفّار وتعب�
وخالصعن العbقة هذه عن صاف �ص� الرسول بأّن خياGم أساس ع- فسؤاGم

بالساعة@/ ا�رتباط هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حقب@:

لbٕتباع القاف ØËÈو وأقفال@, قُفل مثل أحقاب@, وا�مع الدهر@, ُحقب@: ـ مصبا
وِسَدر@/ ِسدرة مثل ِحَقب وا�مع اXّدة ]ع� قبة ß¡وا عاماً \انون قب Ô¡ا ويقال لغة@,
َتِعَب@: باب من َحقَباً البع� بول وَحِقَب بطنه@/ ٕا4 البع� رحل به يُشّد حبل َقب Ò¡وا

تأّخر@/ اXطر@: وَحِقب احتبس@, ٕاذا

احتبس ٕاذا العام َحِقَب يقال@: ع-ا¡بس@, يدّل وهو واحد أصل حقب@: ـ مقا
ٕا4 ْحل الرَّ به يشّد حبل َقب Ò¡ا الباب ومن بوله@/ احتبس ٕاذا البعـ� وَحِقَب مطره@,
احتقب ومنه معروفة@, وهيى Çقيبة Ò¡ا الباب ومن التصدير@/ Nتذبه � كيى البع� بطن
فأمّا ردف@/ ÔXا َقب@: Ô¤وا ارتدفه@, خلفه@: من واحتَقبه حقيبته@, ã| bعه كأ@نّه j�ٕا فbن
للقارة ويقال أحقاب@, وا�مع عاماً \انون قب Ô¡وا ِحَقب@/ وا�مع ِحقبة فهو الزمان

َحقباء@/ ال«Êء ã| الطويلة
وهـو بياض@, منه َقب Ò¡ا مكان ã| الّذيى وهو أحقَب ع- ã-َرح كأّن ـ البع�أسا وَحِقَب َقب@, Ò¡با الرحَل وَشدَّ ُحْقب@, وا�مع َحقباء@, وأ�تان قو@/ Ò¡ا ã-ي حبل
أصاَب الناقة@: وَحِقبت قتله@/ ا Ø[ور لذلک بوله Ì Ø»فتع ِثيله ع- َحقَبه وقع َحِقٌب@: فهو

ها@/ َدرُّ فامتنع َقبÍÒÈعها Ò¡ا
الَغْرض فأمّا َقب Ò¡الَغْرضوا حل الرَّ أدوات من :@ ّ أ�صمعيى ـ ٧١ .@٤ الxذيب
من Òالبع� أحقبُت زيد@: أبو وقال الثِّيل@/ ã-ي حبل فهو َقب Ò¡ا وأمّا حل@, الرَّ ِحزام فهو
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٣٠٣ حقب

ُخّفه@, عليه ضاق الّذيى وا¡اِزق ـ حاِقٍب و� ¡اِزق رأيى � ـ ا¡ديث ã|و َقب@/ Ò¡ا
غائطه@/ Í½وح ز Ø#يت فلم اbòء ٕا4 احتاج الّذيى وا¡اِقب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قضيب وعاء :@Ì»بالك والثيل الرا@كب@/ ع-الفرسخلف Jمل ما ـ ا¡قيبة أّن
ارتفاع@/ صغ�أو جبل والقارة@: /Í½òا وهو الورك إ�نسان@فوق وسط قو: Ò¡ا البع�@/
أو مكان أو زمان من ويداوم Zتّد ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل وأمّا
ويطلق البع�@, ٕا4بطن الرحل به يشّد أو ْحل الرَّ به يشّد Xا َقب Ò¡ا فيقال آخر@/ أمر
ما أو الدهر ]ع� ُقب Ô¡كا اXكان من أو الزمان من Zتّد ما وكذا قيبة@/ Ò¡ا الرحل ع-

أحقاب@/ وbعه ال«Êء@, ã| الطويلة ]ع�القارة أو \ان�عاماً@, يرادف
ويـؤخذ ,@ ا�نðاعيى با�شتقاق َقب Ò¡ا من مأخوذ فكأ@نّه البع�@: َحِقَب وأمّا
وحقيقته@, اXفهوم أصل Iقّق ã| �زم ووجوده َقب Ò¡ا قيد أّن فيعلم اXطر@, َحِقَب منه
ã| Fكـ تصّوراً@ أو حقيقة@, َقب Ò¡ا لوجود ّ تبعيى مفهوم البعـ� بول احتباس أّن ]ع�

اXطر@/ حقب
/@٤٧ . ١٩ ـ ُحُقباً ÒãÏ ßÉأْم أو البَْحَريِن مَع Ö ÒV أبلَغ × Ø2َح Gأبَْرُح
ومداوماً@/ Wتّداً ومَس�اً مكاناً أو Wتّداً@, زماناً ãÏÉأم أو أيى

أْحَقاباً@/ ِفzا Òِبِث�G َمآباً@, Òاِغ� ِللطَّ

وWتّدة@/ طويلة أزمنة أيى
عليه ويدّل ,@ ينبغيى ما ع- ليس ع-ا¡قيقة با¡بس ا¡قب تفس� أّن فظهر
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حقف ٣٠٤

ويداوم@/ Zتّد ما وهو اXع�@, wذا اXوردين ã| العزيز rا كbم ã| استعFله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حقف@:

حاِقف ã*َوظ حاِقف@, فهو اعوّج@, قعد@: باب من ُحقوفاً ُء ãÏ¿ال حقََف ـ مصبا
أحقاف وا�Çمع ِحْقف@, اXعوّج للّرمل ويقال غ�ه@, أو ُجرح من × Øوتَث� ×�Lا للّذيى

وأaال@/ aل مثل
احقَوقَف يقال وَعَوجه@, ء ãÏ¿ال ميل ع- يدّل وهو واحد أصل حقف@: ـ مقا
أحقاف@/ وا�مع ِحقف ãنح�Xا للّرمل ويقال وحاِقف@/ قوِقف ÔT فهو مال@, ٕاذا ء@: ãÏ¿ال
احـقوَقف@/ قد واعوّج@: طال ٕاذا للّرمل يقال الليث@: قال ـ ٦٨ . ٤ الxذيب
قوم منازل وكان عبيد: أبو قال وُحقوفاً@/ أحقافاً قف ß¡ا وNمع البع�@/ ظهر واحقوقَف
واXعروف بأ�رض@/ قال: باGٔحقافـ قوله: ã| التفس� بعض ã|و قال: بالرمال@/ عاد
wا@/ تEل عاد كانت ا¨ن بbد بظاهر ِرمال ـ أ�حقاف قلت@: أ�ّول@/ العرب كbم ã|
ßَب� ِمن النُُّذُر َخَلت َوَقد باGٔحقاِف َقْوَمُه أنَذَر ٕاذْ عاٍد أخا َواذ@كُر ـ ّ البيضاويى
احقوقَف من اLـناء فيه مرتفع مسـتطيل رمل وهو ِحقف@, bع ـ ٩٢ . ٤٦ َيَديْه
ا¨ن@/ من حر بالشِّ البحر ع- م¿Ìفة ب�رمال يسكنون وكانوا اعوّج@, ٕاذا ُء ãÏ¿ال

وتفتح صغ�ة@, بُليدة وقيل ن@, ØFوع عـدن ب� البحـر ساحل الشحر: ـ مصبا
/@Ì»الش�وتك

رمال وwا البحر, عدن@بقرب Ø ã}Ì¾ ã|@موت ÒÍ ÖÉوَح ـ ٢٥ إ�صطخريى مسالک
عريضـة@, أعFل وGا صغ�ة مدينة نف«Îا ã| موت ÒÍÉوَح بأ�حقاف@, ُتعرف @كث�ة
يEل أن أحد يستطيع يكاد � عميقة lب بَلَهوت وبقرwا �ص�@/ Ø ã*الن هود ق# وwا
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٣٠٥ حّق

قفرة@/ بbد وهيى حر@, الشِّ تُسّمي قصبxا فٕاّن مَهرة بbد وأمّا قعرها@/ ٕا4
الرمال ã| موضوعة أ�حقاف قصبة هيى موت ÒÍ ÖÉوَح ـ ٨٧ ـ oالتقاس أحسن
شـديد Ìاة Ô¾ Çم Øu@أ ٕاّ� رغـبة@, �òوا العلم ã| Gم آهلة@, الساحل عن نائية عامرة

السمک@/ معدن البحر ع- مدينة حر والشِّ dرtم@/
قـليلة ن ØFع Mر شاطٔي ع- بbد وهيى موت ÒÍ ÖÉَح ـ ٥١٤ أ�زهريّة النخبة
أما@كن وهيى ال¿�Îة@, أ�حقاف]هاوvا صحراء موت ÒÍ ÖÉَح و¾Êل وا�òات@, الّزرع

الرمل@/ لنعومة أ�رض ã| تغور Ø8ح قدم تطأها � رمليّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وعـدن@, ن ØFوعـ ا¨Çن ب� Dف ا¡جاز@, Wلكة Ø ãèجنو ã|أراض أ�حقاف أّن

عاد@/ قوم مسا@كن وكانت

هود@/ عاد@, \ود@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّق@:

وقتل: ÍÈب ãèبا من ُء ãÏ¿ال حقَّ مصدر وهو الباطل@, خbف ا¡ّق@: ـ مصبا
قتل@: باب من ّق Ô ÒI القيامة وحقَّت حقوقها@, الدار رافق ÒX يُقال وGذا وثبت@, وجب ٕاذا
ãب� لغة ã|و �زماً@, ثابتاً جعلته أو تيقّنته ٕاذا اُِحقُّه أ�مر وحّققُت باbòئق@, أحاطت
اXشتمل وأصله منxاه ء: ãÏ¿ال وحقيقة مبالغة@, بالتثقيل وحقّقته بأ�لف أحققته o]
أحّق هو وقوGم الثابت@, ا¡ّق من مأخوذ وهو ]ع�خليق بكذا حقيق وفbن عليه@,
أحّق زيد Lو: مشاركة غ� من بذلک اختصاصه أحدYا@: ]عني�@: يستعمل بكذا@,
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حّق ٣٠٦

مع اشـWا@كه ãÏÉفيقت التفضـيل أفعل يكون أن :@ ãæوالثا فيه@, لغـ�ه حقَّ � أيى ]اله@,
أ�مر: فbن واستحّق فbن@/ من وجهاً أحسن زيد كقوGم: ع-غ�ه@, وترجيحه غ�ه

مُستَحقّاً@/ اÒXبيُع خرج ومنه مفعول@, Ëºا مُستَحّق فأ�مر استجوبه@,
نقيض فا¡ّق وصّحته@, ء ãÏ¿ال ٕاحكام ع- يدّل وهو واحد أصل حّق@: ـ مقا
ء@: ãÏ¿ال حقَّ ويقال التلفيق@/ وحسن ا�ستخراج Pودة ٕاليه فرع كّل يرجع Øj الباطل@,
قـيل ا¡ّق ع- غلبه فٕاذا ,@Fyم واحد كّل اّدعي ٕاذا فbناً فbن حاقَّ ويقال وجب@/
Çقاق@/ ß¡ا وا�مع عليه@, مل ÔJ أن اسـتحّق ما إ�بل@: أو�د من قّة ß¡وا وأحقَّه@/ حقَّه
الّـذيى اòيل من وأ�حّق مـيه@/ ÒJ أن عليه Jّق ما ي Ò Òa ٕاذا ا¡قيقـة@: حاميى وفbن
َقق@/ Ò¡ا ومصدره وٕاحكامه@, وقّوته لصbبته يكون ذلک ٔ�ّن الباب من وهو �@َيعَرق@,

الكاِفرين@/ Ò	َع الَعذاِب كلَمُة َوَحقَّت ـ ء ãÏ¾ بكّل Iّق ا Øu@�ٔ القيامة وا¡اّقة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القـيد فهذا للواقع@, اXطابقيّة مع الثبوت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXصاديق@/ bيع ã| مفهومها ã| مأخوذ

/@٣٠ . ٧ ـ Wلَُة الضَّ ُم ßz َعلَ َحقَّ َوَفريقاً َهديى َفريقاً

Ìºيرtم@/ وانكدار أعGFم بسوء
/@٤٢ . ٢ ـ الباِطل ِب ا¡قَّ ُتلِبُسوا Gَو

/@١٨ . ٧ ـ َيْعَمُلون كاُنوا ما َوَبَطَل قُّ Ò¡ا َفَوَقَع
/@ ٨ . ٨ ـ الباِطَل ُيْبِطَل َو قَّ Ò¡ا ِلُيِحقَّ
/@٣٢ . ١٠ ـ الضWَّل Gّٕا قِّ Ò¡ا َبْعَد اذا Òf
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٣٠٧ حّق

/@١٧ . ١٣ ـ الباِطَل َو قَّ Ò¡ا ا3ُ ُب ßÍ ÖÉ يَ @َكذلَِک
/@ ٨١ . ١٧ ـ الباِطُل َوَزَهَق قُّ Ò¡ا جاَء ُقْل

/@١٨ . ٢١ ـ َفَيْدمُغُه الباِطِل Ò	َع قِّ Ò¡ِبا نَقِذُف َبْل
/@٥٦ . ١٨ ـ قَّ Ò¡ا ِبِه ِلُيْدِحُضوا الباِطِل ِب كََفُروا الَِّذيَن اِدُل ÔNَو

/@٦٢ . ٢٢ ـ الباِطُل ُهَو ُدوِنِه ِمن َيدُعوَن ما َوأنَّ ّق Ò¡ا ُهَو ا3َ بأنَّ
ما والباطل والّضbل@, الباطل مقابل ã| الكرZة ا̀�يات هذه ã| ا¡ّق فاستعمل

عليه@/ هو ØFع واLرف خرج ما والّضbل ثبوت@, له ليس

بأمور@: يتّصف قد وا¡ّق
¡Çّق@, ا َموGُهم ا3ِ ٕا� حّق@, الّرسوَل أّن ّق@, Ò¡ا الَقَصص ّق@, Ò¡با الِكتَاَب ل نَزَّ
جاَءَك َلَقد َحّق@, ا3ِ َوعَد ٕاّن ا¡ّق@, رّبكُم ,@ قِّ Ò¡ا ديُن ا¡ّق@, َيومِئٍذ والَوْزُن ا¡ّق@, قولُُه
,@ ¡Çقِّ ا َدعوةُ لَُه ,@ ا¡قُّ هذه ã| وجاَءَك ِعندنا@, ِمن ا¡قُّ جاءُهم ØFفل ربِّک@, ِمن ا¡ّق
َحـقٌّ م ß ßGأموا ã|و ـم@, Ùwَر ِمن ا¡قَّ واّتبعوا ,@ با¡قِّ ãÏÉيَق وا3ُ ا¡ّق@, يومئٍذ ـلُْک ÔX ا

َحّقه@/ × Òèالُقر ذا وآِت ِللساِئل@,
كم ÒJو به ãÏÉوما@يَق عنده من وما آتاه وما قوله حقّاً@وكذلک تعا4 rا كان فٕاذا
ويسلک عyا Zيل أن العاقل للفرد Nوز فكيف أرسله@: وما أنزله وما ٕاليه يَدعو وما

والواقعّية@/ ا¡قيقة عن وُبعدها وبطubا بضGbا العلم مع غ�ها@, مسالک
:@ ã| Fك الباء Mرف ا�ستعFل ٕاّن Øj

جاَء@كُم َقْد ,@ با¡قِّ َعَليـَک َنتلوها با¡ّق@, الِكـتاَب َل نزَّ ,@ با¡قِّ أرَسـْلناَك ٕانّا
ْرَض َGٔوا Êواِت Ú»ال ا3ُ َخَلَق ,@ با¡قِّ Gّٕا ا3ُ َم َحرَّ ã2 الَّ النَّفَس تقُتلوا G ,@ با¡قِّ ُسوُل الرَّ

/@ با¡قِّ دون Òv اُّمة ,@ با¡قِّ قوِمنا Òوب� َبيَننا افتح َرّبنا ,@ با¡قِّ
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حكم ٣٠٨

قبيل من كلّها واGداية والفتح لْق Òòوا والتbوة والتEيل إ�رسال أّن ٕا4 ٕاشارٌة
واXع�ٕانّا موضوع@, ã| ٕاّ� له ثبوت و� Iقّق أ�عراض� من والفعل والتأث�@, الفعل

ا̀�يات@/ سائر وكذلک حّق@, صحيح وبرنا¶ ع-مyاج أرسلناك
بل وصورته@, ا¡ّق ع-طبق ليس إ�رسال فٕاّن ع-@: دون التعب�بالباء وأمّا

أبلغ@/ وهذا حّق@, و]yاج با¡ّق
/@٢ . ٦٩ ـ بالقاِرَعة َوَعاٌد وُد Ò\َبت كذَّ ا¡اقَّة َما أْدراَك َوَما ُة ا¡اقَّ َما ُة ا¡اقَّ
لbٕنكار ليس ã8ّال اXسّلمة@, ا¤قّقة الثابتة ا̀�تية والساعة اُ�خرويّة ا¡ياة ايى

فzا@/ أثر واbòف وا�هل
ا¡ّق كلمة دون وهذا واستقباGا@, حدوثها ٕا4 ٕاشارة الفاعل@: بصيغة والتعب�

ا¡كم@/ حال ã|و bًفع ع-الثبوت Fxالدالّ�بصيغ ا¡قيق أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حكم@:

مـن منعـته ٕاذا بكذا عليه حgت يقال اXنع@, وأصله القضاء ا¡كم@: ـ مصبا
حا@كم فأنا بيyم@, فصلت ب�القوم@: وحgت ذلک@, من ع-اòروج يقدر فلم خbفه
ا Øu@�ٔ بذلک سـمِّيت للدابّة ة@: Ò Òg Ò¡وا والنون@, بالواو وNوز ُحكّام@, وا�مع وَحكٌَم@,
ُت Øgوَح أ�رذال@, أخbق من صاح}ا [نع ا Øu@�ٔ ا¡gßة اشتقاق ومنه لرا@ك}ا@, تُذلِّلها
أتقنته@, َء@: ãÏ¿ال وأحgت رآه@, ما فعل كذا@: ã| كّم Ò ÒIو ٕاليه@, كم Ô¡ا فّوضت الّرجل@:

كذلک@/ صار هو@: فاستحكم

الظلم@, من اXنع وهو كم@, Ô¡ا ذلک وأّول اXنع@/ وهو واحد@, أصل حكم@: ـ مقا
السفيه حgت ويقال الداّبة@وأحxgا@, حgُت يقال [نعها, ا Øu@�ٔ الدابّة ة Ò Ògَح يت Ùdو
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٣٠٩ حكم

ُت Øgح وتقول ا�هل@, من [نع ا Øu@�ٔ قياÎºا هذا وا¡gßة: بيده@, أخذَت ٕاذا وأحgته:
ب ا£رِّ كَّم@: Ô¤وا ٕاليه@, أمره ُجعل ٕاذا كذا@: ã| فbن وُحكِّم يريد@, ØFع منعته :@ ÓDكI فbناً

ا¡gة@/ ٕا4 اXنسوب
عليه@, وحكم له وحكم /@ÏÉق كم@: ÒJ بيyم َحكم قولک مصدر كم@: Ô¡ا ـ صحا
اXتقِن :oوا¡ك ا¡gة@, وصاحب ßnالعا :@oوا¡ك العلم@, من ا¡gßة أيضاً@: كم Ô¡وا
َكم@: Ò¡وا gاً@, ÔT صار فاسَتحكم@: ء ãÏ¿ال وأحgُت ,@ ÓDحك صار َحُكم@: وقد لbٔمور@,
وIا@كموا ا¡ا@كم ٕا4 واحتgوا أراد@, ا ØW منعـته ٕاذا :@ ÓDكI الّرجل ت Øgوح ا¡ا@ِكم@/

ا¡ا@كم@/ ٕا4 ا¢اَصمة وا¤ا@كمة@: ,@ Óع�[
ُكم@, ÒJ َحكَم مصدر وهو والعدل@, با¡ّق والقضاء والِفقه العلم كم@: Ô¡وا ـ لسا
وعليكم لكم ا¡ا@كم :@oا¡ك @كر والذِّ كم@, Ô¡ع�ا[ وهو ة@, Òg ß Ò¡ عر الشِّ من أّن وُيرَوي
فـهو واُحِكم مُفَعل@, ]ع� فعيل اضطراب@, و� فيـه اختbف � الّذيى ا¤كم هو أو

ورددت@/ منعت ]ع� ت@: Øgوح وأحgت حgت تقول: والعرب َكم@, ÔT
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـه وما ويلحقه موضوع ع- مل ÔJ ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ويق�@/ بّت عن كان ٕاذا ,@ والyيى أ�مر يتحقّق

ع- تطلق واليق�@: البّت قيد و]ناسبة ع-القضاء@/ تطلق اXفهوم هذا و]ناسبة
وأحgه: و�@ترديد@/ فيه@و�@اضطراب �@اختbف وإ�تقان@وما الفقه@والعلم@واXنع@والرّد

اXتشابه@/ مقابل ã| مقطوع متقَن أيى Tكم فهو ُحكم@, ذا جعله
هـيئاtا@, اختbف من يسـتفاد ما هو وا¡َكم@: oوا¡ك ا¡Çا@كم ب� والفرق
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حكم ٣١٠

أزيد@/ كَم Ò¡ا ã|والثبوت كم@, Ô¡ا عنه صدر ما وا¡ا@كم ا¡كم@, له ثبت ما oفا¡ك
أ�حكـام من كان ما وهو ـكم@, Ô¡ا من خاّص نوع ع- تدّل ِفعلة وا¡gة

اXعقولة@/ اXتقنة وا¡قائق القطعيّة اXعارف ٕا4 الراجعة
من النظر ٕاظهار هو القضاء ã| اXلحوظ فٕاّن والقضاء@: كم Ô¡ا ب� الفرق فظهر

فيه@/ منظوراً والبّت القطع وليس خاّص@, مورد ã| ãÏÈالقا جانب
ون@/ Ô Ôg Ö ÒI َكيَف َلكُم ما

Qهلونه@/ Dف قطعيّاً رأياً تُبدون كيف أيى
ون@/ Ôg ÒJ ما ساَء Gأ

السوء@/ ظنَّ يظنّون وهم ا¡ّق خbف رأvم فٕاّن
/@٤٢ . ٥ ـ بالِقسط م Ô Òy بَيْ فاحكُم حgَت َوٕان

من ا�ّديى ّ القـطعيى ذلک فليكن وتyي تأمر أو رأياً تُبديى أن أردت ٕاذا أيى
بالعدل@/ حgک

/@١١٣ . ٢ ـ القياَمة يَوَم م Ô Òyبَي كم Ô ÒJ3فا
/@٢ . ٥ ـ ُيريد ما كُم ÒJ3ا ٕاّن

/@ ٨٧ . ٧ ـ ا¡ا@ِكم� Ô Öَخ� َوهَو َبيَننا ا3ُ Jكَُم × Ú2َح
/@٤١ . ١٣ ـ gÔه ß¡ ُمَعقَِّب G كُم ÒJ3وا ا3@, كَم ÒJ × Ø2َح�َواص

/@١٠ . ٦٠ ـ oَحكoَعل وا3 َبينكُم كُم ÒJ3ا ُحكُم ذىلكُم
/@٦٢ . ٦ ـ ا¡اِسب� ُع ÒÌºأ َوهَو كم Ô¡ا لَُه Gأ

ّ قـطعيى ونظره تعا4 رأيه أّن ٕا4 ٕاشارة ا¡كم@: كلمة اXوارد هذه ã| فاخت�
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٣١١ حكم

البّت ا¡كم فٕاّن بالعزيز@, أو oبالعل مقارناً oا¡ك يذكر اXفهوم هذا و]ناسبة ,@ ّ يى جدِّ
العّزة@/ أو العلم Iقّق يbزم

َعـزيزاً ا3ُ @كـاَن َو ,@ ÓDَحك ÓDَعل ا3ُ َو@كاَن ,@oَحك َعزيٌز وا3ُ ,@oَحك Õoَعل َوا3ُ
/@oك Ò¡ا العزيِز ا3ِ ِمَن الِكتاِب تCيُل ,@ ÓDَحك

العّزة@/ أو العلم بعد ٕاّ� ÓDحك كونه Iقّق يصّح bف
واò#ة@/ الوسع العلم@: مع� ã|و

ب�@/ Òòا Ôoك Ò¡ا وهو ,@ ÓDَحك واسعاً ا3ُ كاَن َحكoَخب�@, َلُدْن ِمن
مـع فيذكر ٕاbاً�@: حgته جهة ٕا4 أو فقط ÓDحك كونه ٕا4 النظر يكون وقد

/@oَحك تّواٌب يد@, Òa oَحك ِمن مناسبة@: وصفات @كلFت
رِض َGٔا ã|َو ٕالىٌه Êء Ú»ال ã| الَّذيى َوهَو ـ oا¡ك hتقد يناسب اXوارد هذه ã|و

/@ ٨٤ . ٤٣ ـ oالعلoك Ò¡ا َوهَو ٕالىٌه
يناسـبه مورد ã| يكون اòب� أو oالعل أو العزيز من واحد كّل ذ@كر أّن Fك@

ويقتضيه@/

/@٧ . ٣ ـ الِكتاِب اُمُّ ُهّن اٌت Òg ÔT آياٌت ِمنُه
ترديد � قطعيّاً رأياً مفهومه يكون بأن حكم@, ذا جعل الّذيى هو ا¤كم ٕاّن قلنا

كاملة@/ ¼Íاحة و� بّت فيه ليس الّذيى اXتشابه ويقابله تشابه@/ و� فيه
/@٦٥ . ٤ ـ م Ô Òyبَي َشَجَر Dف وَك Ùg Ò ÔJ × Ø2َح

مع اXفعول ٕا4 النسبة تعلّق جهة فيه يbحظ التفعيل فٕاّن اً@, Ògَح Nعلونک أيى
التعدية@/
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حلف ٣١٢

/@٧٩ . ٣ ـ ةَ والنبوَّ كَم Ô¡وا الِكتاَب ا3ُ يُؤِتيَُه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن َما@
حّق مرتبة ٕا4 ّ اG�ٕيى وإ�¾Ìاق بإ�فاضة ويصل ومعرفة يق� ذا يص� بأن
3ِ Gّٕا كُم Ô¡ا ٕاِن تعا4@: قوله Oالف اXع�� وهذا مطلقاً@/ وأ�حكام اXعارف ã| اليق�
ا¡كم من خاّص نوع ا Øuفٕا ا¡gة وكذلک يشاء@/ من يؤتيه تعا4 فٕانّه ,@٤٠ . ١٢ ـ

تعا4@: قال Fك ا¢لص�@, عباده من يشاء من يؤتzا
/@٢٦٩ . ٢ ـ َكث�اً اً Öَخ� Ò ã ßçاُو َفَقد َة Òg ß¡ا يُؤَت َوَمن َيشاُء َمن َة Òg ß¡ا ã ßçيُؤ

/@٣٩ . ١٧ ـ ة Òg ß¡ا ِمَن َربَُّک ٕاليَک أوحيى ا Ø ßW ذلَِک
/@١٢ . ٣١ ـ ة Òg ß¡ا َن ÒFلُْق آَتْينا َوَلَقد

كان ا ØXو التكوينّية@, باXوضوعات ويلحق يتعلّق ما ا¡قيقيّة أ�حكام أّن فظهر
وٕاحـاطته rا بـعلم أيضاً أحكامه فتكون وقدرته@: وٕارادته وعلمه rا بيد التكوين

/@ ÓF ِعلْ ٍء@ ãÏ Ò¾ ُكلَّ ã Ùèَر ـ@@@َوِسَع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حلف@:

باGاء الواحدة وتؤّنث Hفيف@, ا Ôuوسكو بك«Ìالbّم@, َحِلفاً rبا َحلَف ـ مصبا
وا¡ليف@: واستحلفته@, Iليفاً@, وحلّفته ٕاحbفاً@, أحلفته يى التعدِّ ã| ويقال َحلفة@, فيقال
الن½Íة ã| واحداً أمرYا يكون أن ع- وتعاقدا تعاهدا ٕاذا Iالفا منه يقال عاِهد@, ÔXا
اXوضع@/ به يى Ùd ماء ا¡ليفة@: وذو عهد@, أيى Ì»بالك وِحلفة ِحلف Fyوبي وا¡Fية@,
ومن �زمه@/ ٕاذا فbناً فbن حالَف يقال اbXزمة@, وهو واحد أصل حلف@: ـ مقا
ومصدره علzا@, الثبات يلزمه إ�نسان وذلک@أّن َحِلفاً, ِلف ÒJَحلَف ِلف@يقال Ò¡ا الباب

َحديده@/ كان ٕاذا اللِّسان َحليف فbن ـ قوGم شّذ@: ا ØWو أيضاً@/ لوف Ò¤وا ِلف Ò¡ا
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٣١٣ حلف

اXصادر من ما@جاء أحد وهو لُوفاً Ö ÒTو َحلْفاً@وَحِلفاً ِلف ÒJ , ÒË Ò»أق حلََف: ـ صحا
]ع�, كلّه واستحلفته وحلّفته أنا وأحلفته واXعقول@واXعسور, ا£لود مثل ع-مفعول

عاهده@/ أيى حاَلفه@, وقد القوم@, ب� يكون العهد Ì»بالك لف ß¡وا
Tلوفًة ويقال ,@Ë Ò»َالق لغتان@وهو ِلف Ò¡ْلف@وا Ò¡ا الليث: قال ـ ٦٦ . ٥ الxذيب
حـbّف ورجل ,@ ÓÊ Ò»َق أيى لوفًة ÒT rبا أحِلُف ضم� ع- ينصبون ذاك@, قال ما rباFÇ Øu@�ٔ َحـلف@, Fyوبي َحليفه@, فهو فbناً فbن حالََف وتقول ا¡لف@, كث� وحbّفة@:
فbن يقال َحليفه@, فهو يفارقه@, فلم شيئاً لزم ء ãÏ¾ ع-كّل يطلق Øj باZ�ٔان@, Iالفا

إ�@كثار@/ وحليف ا�ود حليف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Vّرد هو Ë Ò»َالق أّن Fك وبوسيلته@, Ë Ò»َالق مع ا�لðام هو فzا الواحد أ�صل أّن
/@Ë Ò»َالق راجع ـ الðام دون Ëمن Ò»َالق

اXؤّكد@/ اXطلق وا�لðام ع-العهد اXع�تطلق هذا و]ناسبة
هـو الّـذيى واXفعول اXصدر مفهوم كان ا ØW واXعقول واXعسور اXيسور ع-وأمّا Fعني�وتصادفهXا تصادق باب من فهيى اXصداق@: ã| متّحداً ا¡دث وقوع مورد

اُخري@/ مع�صيغة ã| صيغة استعFل � واحد@, مورد
وأمّا اòارج@, ã| Fzمعني تصادق باعتبار ع-ا¡لف ا¤لوف تطبيق أّن فظهر
/@ ÓFّومسل Tقّقاً ا¡لف@ووقوعه@وكونه Iقّق ٕاشارة@ٕا4 ا¡لف@: مورد ã|@ا¤لوف استعFل
.@@٩ ـ ×Nْس Ô¡ا Gّٕا ٕانأَردنا وَلَيْحِلُفنَّ /@/@/@@ َو@كُفراً ÍßÈاراً َمسِجداً ذوا ÚHا َوالَّذيَن

/@١٠٧
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حلق ٣١٤

/@٦٢ . ٤ ـ ْحساناً ٕا Gّٕا أَردنا ٕان ِبا3ِ ِلُفوَن Ö ÒJ جاُءوَك Ú Ôj
اXوردين ã| ا�سـتعFل وهذا حسـنة@, صا¡ة كانت نيxّم بأّن يُقِسـمون أيى

/@ ãÏÈاXبا يتعلّق � فٕانّه العهد@, ]ع� Fuكو يدفع FGوأمثا
ْنُكم@/ ß ÒX م Úuٕا ِبا3ِ ِلُفوَن Ö ÒJَو الكَِذب@, Ò	َع ِلُفوَن Ö ÒJَو َلُكم@, ِبا3ِ ِلُفوَن Ö ÒJ

عليه@/ ملðم� rبا يُقِسموَن أيى
/@١٠ . ٦٨ ـ َمِه� َحWٍّف ُكلَّ ُتِطْع Gَو

يعتمد bف ,@ Ùه� متسا� وعهده رأيه ã| وهو وا�لðام ا¡لف يُكDمن من أيى
قوله@/ ع-

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حلق@:

مبالغة بالتشديد وَحلَّق وِحbقاً@, ÍÈب باب من َحلْقاً َشعره@, َحلََق ـ مصبا
ومـيمه ا¡Çلق هو لقم Ô¡وا مذّكر@/ وهو ُحلوق@, bعه ا¡يوان من لق Ò¡وا وتكث�@/
حـلقومه@/ قطعت َحلقمًة@: وحلقمته Hفيف@, وحذفها بالياء@, oقbَح وا�مع زائدة@,
لقة@: Ò¡وا مستديرين@, Nتمعون الّذين القوم@: وَحلْقة وغ�ه@, حديد من الباب وَحلقة
أصابه أيى ـ وَعقراً له َحلقاً الدعاء@: ã|و قياس@/ غ� ع- َحلَق وا�مع كّله@, السbح

جسده@/ ã| وعقٍر حلقه ã| بوجع rا
غ�ه@/ عليه Jمل Øj الرأس@, عن عر الشَّ تنحية فأ�ّول ثbثة@, اُصول حلق@: ـ مقا
حلقُت فأ�ّول@: ع-العلّو@/ يدّل والثالث مستدير@, ا̀��ت من ء ãÏ¾ ع- يدّل ãæوالثا
Çالق@/ ÒT خشونxا من عر الشَّ Iلق ã8ّال اòشنة لbٔ@كسية ويقال َحلْقاً@, أحِلقه ãÏºرأ

ف@/ ßÌ¿ُم مكان حالٌق@: والثالث@: ا¡ديد@/ َحلقة ا¡لقة :@ ãæوالثا
ع- لَق Ò¡ا وا�مع القوم@, وَحلقة الباب َحلقة وكذلک للدروع@, ْلقة@: Ò¡ا ـ صحا
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٣١٥ حلق

بالتحريک@, @الواحد ã|@َحَلقة وحكي@يونس: َلق@/ ß¡ا ا�مع : ّ أ�صمعيى وقال غ�قياس,
اXال أيضاً@: لق ß¡وا لْک@/ ÔXا kخا ْلق@: ß¡وا لقوم@, Ô¡ا لق Ò¡وا وَحَلقات@/ َحلَق اللّـéوا�مع كأّن ,@ Ñ-متÔXا الÍÚÉع وا¡اِلق@: ط�انـه@/ ã| ارتفاعـه الطائر@: وIليق الكثـ�@/
وَحلّقوا رأَسـه حلََق قولک مصـدر ْلق@: Ò¡وا اXرتفع@/ ا�بل وا¡اِلق@: حلقه@, ٕا4 فيه

ا¡لق@/ وا�حتbق Îم@, Òºُرؤو
الشعر لقطع ا¡لق جعل Øj حلَقه@, قطع وَحَلَقه@: اXعروف@, العضو ْلق@: Ò¡ا ـ مفر
با¡لق تشبzاً يت Ùd لقة Ò¡وا حليق@/ و¡ية َحليق ورأس شعَره@, َحلَق فقيل وجّزه@,
ٕاذا الطائر حلّق وقيل القـوم@, حلقة فقيل الدوران مع� ا¡لقة ã| واعت# اGيـئة@/ ã|

انه@/ Òط� ã| ودار ارتفع
النَّفَس وUرُج ء@, اÒXريى من وال¿Ìاب الطعام مَساغ ْلق@: Ò¡ا ـ ٥٨ . ٤ الxذيب

ُحلوق@/ وbعه ا¡لق@, من أيضاً هو بح الذَّ وموضع ا¡لقوم@, من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ�صل عن عر الشَّ وقطع زائد ء ãÏ¾ ٕازالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ه@/ وَجزُّ

ا¡Çيوان@, من والنحر الذبح Tّل ع- تطلق وإ�زالة@: القطع مفهوم و]ناسـبة
عـ- ُحلقوم فيقال@: ا¡لق@, امتداد ع- ليدّل فيـه مزيداً يص� Øj لق@, Ò¡ا ٕانّه ويقال

ُفعلول@/ وزان

خالياً كان ٕاذا@ ارتفاع أو ع-جبل يطلق عر@: الشَّ وٕازالة لق Ò¡ا مفهوم و]ناسبة
ُحِلق@/ كأ@نّه النباتات@, من
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حّل ٣١٦

ومسـتديرة@: مدّورة لْق Ò¡ا كانت وØXا السلسلة@, من قَطعة عن عبارة لقة Ò¡وا
الطائر حلّق يقال ا�عتبار وwذا الباب@, وحلقِة الدرع وَحلَق القوم َحلَق ع- تطلق

/@ ّ ا�نðاعيى با�شتقاق
وا�عتبارات@/ القيود هذه من واحد مشتقّاtا سائر ã| ويعت#

/@١٩٦ . ٢ ـ ُ ْديى ÒGا َيبُلَغ × Ú2َح ُرؤوَسكُم ِلُقوا Ö ÒI Gََو
/@٢٧ . ٢٨ ـ ُرؤوَسكُم Òِق� لِّ ÔT Òآِمن�

ففيه الوقوع@, وحيثيّة به باXفعول الفعل تعلّق ع-جهة ويدّل تفعيل والتحليق@:
/@\O � ما الفعل وقوع تأ@كيد من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّل@:

وصٌف أيضاً@, وَحّل َحbل@, فهو َحُرم@, خbف :@ ًbَّح ّل Ô ÒJ ُء ãÏ¿ال َحلَّ ـ مصبا
ـ البيَع ا3ُ أَحلَّ ـ ومنه وَحّللته@, أحللتُه فيقال والتضعيف باGمزة ويَتعّديى باXصدر@,
ُحلوً�@: ّل ß ÒJ يُن الدَّ وَحّل لِّل@/ Ò ÔTو ّل ß ÔTالفاعلËºوا الفعل@والWك@, ã| Øوخ� @أباَحه أيى
من خرج :@ ًbِّح رم Ô¤ا وَحّل وجب@, وُحلوً�@: ًbَّح ا¡ّق وَحّل حاّل@/ فهو أجله@, ٕانxي
التَِّحّلة@, Ëº�ٕوا وحلّلxا أيضاً@, وَحbل أيضاً@, وَحلٌّ ّل@, ß ÔT فهو مثله@, وأحّل ٕاحرامه@,
الزوجة@, ليلة@: Ò¡وا الزوج@/ ليل@: Ò¡وا ا¨�@/ به Iّل ما بقدر أيى ,@Ë»الق لَّة ßI وفعلته
من ثوب� ٕاّ� تكون � لَّة Ô¡وا غ�ه@/ لّـه ßJ@� ًbّ ßT صاحبـه من Jّل واحد كّل ٔ�ّن
ع-البيوتVازاً@/ لّة ß¡ا وتطلق النازلون@, القوم ّلة@: ß¡وا ُحلَل@/ وا�مع واحد@, جنس

يشّذ � ء@, ãÏ¿ال فتح عنديى كلّها وأصلها ومسائل@, كث�ة فروع له حّل@: ـ مقا
أ�صل من وهو ا¡رام@, ضّد bل@: Ò¡وا /@ ًbّح أُحلّها الُعقـدة حَللُت يقال ء@/ ãÏ¾ عنه
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٣١٧ حّل

وهو نزل@, :@ وَحلَّ فيه@/ ٔ�مر وأوسعته أMتَه ٕاذا َء ãÏ¿ال حللُت من كأ@نّه ذ@كرناه@, الّذيى
نازلک من كّل عبيد@: أبو قال حّل@/ نزل فٕاذا ويَعقد يَشّد اXسافر ٔ�ّن الباب@, هذا من

َحليٌل@/ فهو وجاورك

اذ@كر عاقُد يا يقال فاLّلت@, ا@, Ôxفتح :@ ًbَّح أُحلُّها الُعقدَة حللُت حلل@: ـ صحا
وحللت ّلـه@/ ßI الّذيى اXكان أيضاً@: ّل Ò¤وا /@ ًbّ Ò ÒTو وُحلوً� ًbَّح باXكان وحّل /@ ًbَّح
bًليI َحلّلتُه تقول ,@hالتحر ضّد والتحليل bل@/ Ò¡ا ّل@: ß¡وا /@ Óع�[ wم@: وحللُت القوم
ما بقدر ٕاّ� أفعل n أيى ,@Ë»الق لّة ß ÒI فعلته وقوGم ة@/ وَتِغرَّ تغريراً ر غرَّ تقول Fك لًّة@, ßIو

اُبالغ@/ nو ãي� ÒZ به حّللُت
نزلت@, وحَلْلُت@: ,@ ãæِلسا ِمن ُعقَدةً وyْحُلل ـ ومنه الَعقد@, حّل ّل Ò¡ا أصل ـ مفر
ُحـلوً�@, َحلَّ فقيل للEول اسـتعFله د جرِّ Øj الEول@, عند اa�ٔال َحلِّ من وأصله
حّل وعن الَبواِر@/ داَر قوَمُهم وأحّلوا داِرِهم@, ِمن َقريباً لُّ Ô ÒI أو قال@: ـ غ�ه وأحلّه
َحWٌل هذا ـ َطيِّباً GًWَح ا3ُ َرَزَقكُم ا Ø ßW وُكلوا ـ ًbِّحـ ُء ãÏ¿ال َحلَّ قوGم استع� العقد
ا3ُ َفَرَض َقد ـ وقوله عها@/ ÖÍÒÈ ã| é اللّ نزل الشاة أحّلت لول@: Ô¡ا ومن َحرام@/ وهذا

الكفّارة@/ من أZانكم ُعقدُة به تنحّل ما Øب� أيى ـ أZانكُم لَّة ß ÒI َلكُم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وقوعها عليه ويدّل رمة@/ Ô¡وا الَعقد رفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا3ُ أَحلَّ ما َطيِّباِت موا رِّ Ò ÔI G با@, الرِّ َم َوَحرَّ الَبيَع ا3ُ َوَأَحلَّ ـ ã| Fك ا¡رمة مقابل ã|
َحرام@/ َوهذا َحWٌل هذا عاماً@, مونَُه رِّ Ò ÔJو عاماً لُّونَُه ß ÔJ لََک@, ا3ُ أَحلَّ ما ُم رِّ Ò ÔI Ò ßn َلُكم@,
اXمنوعّية@/ رفع ّل@هو Ò¡فا عن@اXمنوعّية@من@أ�صل, عبارة حرم@ٕانّه ã|@سبق وقد
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حلم ٣١٨

,@ ãæِلَسا ِمن ُعقَدةً وyْحُلْل :@ ã| Fع�كXا ذلک تناسب موارد ã| استعGFا وهكذا
/@٢٨ . ١٤ ـ الَبواِر داَر َقوَمُهم وأَحّلوا

الbّزمة@/ ا¡دود برفع القوم وٕانزال واXمنوعّية@, ا¤دوديّة ورفع الفتح يراد
أ�صل وخصوصيّة اXع�@, هذا ]ناسبة فzا تستعمل ا Ø̂ فٕا اُ�خر@: ãæعاXا وأمّا

اXوارد@/ bيع ã| تbحظ أن �بّد
وإ�بـاحة ا�واز ماّدة bRف اXاّدة@, هذه ã| Tفوظ واXانع العقدة رفع فقيد

وغ�Yا@/
َلكُم اُِحلَّ لُكم@, ذى وراَء ما َلكُم واُِحلَّ بات@, الطيِّ م Ô ÒG لُّ ÔJَو ,@ ãPَغَض َعَليكُم َفيحلَّ

/@GًWَح Ôrَغِنم ا Ø ßW فُكلوا الَبَلِد@, ذا ßw ِحلٌّ وأنَت اGٔنعاُم@, َلكُم ِحلَّْت اُ البَْحِر@, َصْيُد

اXورد@/ ]ناسبة العمل باب وفتح اXمنوعيّة رفع فzا يراد
/@٢ . ٦٦ ـ أZاِنكُم لََّة ß ÒI َلكُم ا3ُ َفَرَض َقد

التعي�@/ مع التقدير ]ع� والفرض@: ا¨�@, ويفتح ãÏÉيقت ما أيى
وأمثاGا@/ واXكان واXقام ب�ا¤ّل الفرق يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حلم@:

ã| رأي واحتلم@: Hفيف@/ ãæالثا وٕاسكان ,@ ÓFُُحل قتل باب من لُم ÒJ َحلَم ـ مصبا
وَحلُم وTتلم@/ nحا فهو الّرجال@, مَبالغ وبلغ أدرك واحتلم@: Ø ã*الص وحلم رؤياً@/ منامه
الضـخم@, الُقراد َلم@: Ò¡وا لم@/ ß¡ا ٕا4 نسبته وحّلمُته@: /@oحل فهو ÒWوسـ صفح :@ ÓFِحل

التشبيه@/ ع- حلَمة الثديى لرأس وقيل وَقَصب@/ قََصبة مثل َحلَمة الواحدة
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٣١٩ حلم

والثالث@: ء@, ãÏ¿ال تثّقب :@ ãæوالثا الَعجلة@, ترك أ�ّول@: اُصول@ثbثة@, ِحلم@: ـ مقا
وٕان قياساً@, ليس اللّغة بعض أّن ع- تدّل جّداً@, متبائنة وهيى اXنام@/ ã| ء ãÏ¿ال رؤية
/@ Õoحل فأنا أحُلم@, عنه َحُلمُت يقال الّطيش@, خbف لم ß¡ا فأ�ّول: منقاساً@/ @كان@أ@كDه
قد والثالث@: ُتفسده@/ دواّب فيه تقع أن وذلک وفسد@, تثّقب ٕاذا Ôhأ�د َحِلم :@ ãæوالثا
/@ الثَّديى َحلَمتا هذا ع- وا¤Çمول الِقردان@/ ِصغار لَم Ò¡وا /@ ÓFُوُحل ÓFُْحل نومه ã| َحلَم

/@ Ñ-تW ُقراد كأ@نّه ,@bٔامت هو ا Ø̂ فٕا dن@: ٕاذا لّم ÒI قوGم فأمّا
أم ـ أحـbم وbعه الغضـب@, هيجان عن والطبع النفس ضبط لم@: ß¡ا ـ مفر
Ìوه Ø»ف لكن العقل@, هو ا¡قيقة ã| لم ß¡ا وليس عقوGم, معناه قيل ـ تأمرهم@أحWُمهم
اGْٔطفاُل َبَلَغ وٕاذا وIّلم@/ العقل@, وَحلَّمه َحُلم@, وقد العقل@, مسبِّبات من لكونه بذلک
َحلُم ويقال لم@/ ß¡با جديراً صاحبه لكون لُم Ô¡ا يى Ùdو البلوغ@, زمان أيى ـ لُم Ô¡ا ِمنكُم
بصورة لتصّورها بذلک يت Ùd قيل الكب�@, الُقراد َلمة@: Ò¡وا واحتلم@/ وIلّم نومه@, ã|

/@� اGديى �من ُهُدّوها لكDة لم ß¡ا ذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن والطبع النفس انضباط ]ع� لم ß¡ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã| والصـ# والطمأنينة السكون حالة وحصول إ�حساسات@, وعن الغضب هيجان

والغضب@/ والEق والطّيش العجلة مقابل ã| الّطبع@, mbي@� ما مقابل
mالنا فٕاّن النوم@: حالة ã| حاصلة والسكون والطمأنينة ا�نضباط هذا كان وØXا
الطيشواGيجان عن اXنسلخة ا¡الة أيى لم@, Ô¡ا عليه فيطلق له@, هيجان �@طيشو�
Îا@, Ò»نف mbي � ما ا¡الة هذه ã| له يWاءيى Øj اليقظة@, حالة ã| ã8ّال وإ�حساسات

لم@/ Ô¡ا مفهوم حقيقة وهذا
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حلم ٣٢٠

النـفس تنضبط فzا حالة حصول عن عـبارة وهو البلوغ@: ]ع� لُم Ô¡ا وأمّا
الطفولّية@/ زمان وهيجان وا�ضطراب الطّيش عن وتتخلّص

دواّب مـقابل ã| hدbٔل oوالتسل السكون حالة حصوُل اXع� هذا ويناسب
التثّقب@/ له فيتحّصل تفسده@,

مـقرونة ,@hالكـر القرآن ã| ذ@كرت اXتعال rا ٕا4 اXنتسبة لم ß¡ا صفة ٕاّن Øj
اXقام@: يقتضzا ع-ما اُخري بصفات

/@oَحل َشُكوٌر ,@oَحل Õoَعل ,@oَحل Þ ãNَغ ,@oَحل َغفوٌر
الغرائز امد ÒT ومن الصفات أ¾Ìف من فهيى إ�نسان@: من فرد ٕا4 نسبت وٕاذا
rا ٕا4 السـلوك ã| ويتمكّن اXقـامات@, أع- ٕا4 إ�نسـان wا ãbيرت ã8ّال الب¿Ìّية@,

والطمأنينة@: بالسكون العزيز

/@١٠١ . ٣٧ ـ oَحل ِبُغWٍم Ìناُه Ú¿ َفبَ ,@oَحل ّواٌه ٔGَ Òoٕابراه ٕانَّ
الصفة@/ wذه أ�نبياء شيخ اتّصف فقد

/@٥٩ . ٢٤ ـ لَُم Ô¡ا ِمنكُم اGْٔطفاُل َبَلَغ َوٕاذا
والتعب� والتعقّل@/ وا�ستقرار السكون حالة النفسوحصول انضباط @زماَن أيى
وجه@/ من وخصوص عموم Fyوبي واXنظورة@, اXناط ا Øuفٕا العقل@: دون الصفة wذه

والطيش@/ الغضب حالة ã| Fك الطمأنينة حالة bب العقل يوجد وقد
/@٤٤ . ١٢ ـ أْضَغاُثأْحWٍم

واسWاح اطمأّن ح� mالنا ويراها النوم ã| تWاءيى قة متفرِّ شة مشوَّ اُمور أيى
اليقظة@/ اضطراب عن

انـتقاش Øj والطـمأنينة@, السكون حالة حصـول ÏÉقت[ الرؤيا هذه أّن ُيراد
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٣٢١ ح�
ويـن\ الرؤيا@, هذه حصول ã| اXوجب هو اXع� وهذا النفس@/ ã| اXتشـتِّتة الصور

الصادقة@/ الرؤيا مyا فٕاّن ,@mالنا رؤيا مطلق دون بتعب�ها@, العلم
Fك واحد@, أصل ٕاّ� وليسGا اXوارد@, هذه ã| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

ٕاليه@/ ترجع والفروع بيّنّاه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:
عنديى حسن حbوًة@: َتِعَب باب من ×- ÒJ وبصدريى ãبعي� ُء ãÏ¿ال Ò ã ß-َح ـ مصبا
ع-فُعول ُحلُوي وأ�صل ,@ Ø ã ß-ُح وbعه ,@ ã Ö- Ò¡ا لبست َحلْياً: اXرأُة وَحِلَيِت / ãوأعجب�
وِحليَة ,Ì»وتك ا¡اء ØËÉوت مقصور َح-× وا�مع الصفة, ليَة: ß¡وا فلس@وفُلوس/ مثل
أو ã-Ç Ò¡ا ألبسxا وَحلّيxا@: ـَذْته@/ ØHا أو ã- Ò¡ا لبست اXرأة@: ّلت ÒIو زينته@, السيف@:

ِلتلِبسه@/ Gا ذتَه ØHا
ٕاليه@, النفس من ميل ã| ء ãÏ¿ال ِطيب فأ�ّول@: اُصول@: ثbثة معتّل@: حلو ـ مقا
خbف وهو لو Ô¡ا فأ�ّول@: ء@/ ãÏ¿ال تنحية ـ مهموز والثالث@: ء@, ãÏ¿ال Iس� :@ ãæوالثا
وَحّليُت ,@ ّ وثُديى ثَديى يقال Fك , ã-َح bع وهو اXرأة@, Û ã ß-ُح , Ø ã- Ô¡ا : ãæالثا وأ�صل ّر, ÔXا

السيف@/ Û ã ß-ُح يقال و� السيف وِحليَة صفته@/ ء@: ãÏ¿ال ِحلية وهذه اXرأَة@,
Xكان ا¡اء Ì»تك وقد فعول وهو ,@ Ø ã-ُح وbعه اXرأة@, ã Ö-َح :@ ã- Ò¡وا ـ صحا
صارت اXرأُة@: وَحِلَيت /@Ì»والك ØËÉبال ـ Wًِعْج م ß Ùzُحِل ِمن ـ وقرٔي ,@ ØãÏ ß½ِع مثل الياء

وحاِلية@/ َحِليّة فهيى /@ ã-َح ذات
َجعلَت ٕاذا أحِلzا@: وأنا اXرأُة@, َحِلَيِت ّكيت@: السِّ ابن قال ـ ٢٣٥ . ٥ الxذيب
به َحّلْيَت ِحلية كّل Ô ã Ö- Ò¡ا الليث@: وقال اXع�@/ wذا ا Ôtَحلو يقول@: وبعÎÉم َحلْياً@, ا ÒG
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حم ٣٢٢

/@ Ø ã-ُح وا�مع Lوه@, أو سيفاً أو امرأة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لو Ô¡وا ء@, ãÏ¿ال wا ن سَّ ÔJ ã8ّال الظاهريّة الزينة ã| حقيقة بالياء ã-َح ماّدة أّن
ّر@/ ÔXا يقابل ما وهو الطعام ã|الطِّيب بالواو

الظـاهرّية@, العرضيّة الزينـة ã| يستعمل ã- Ò¡ا أّن الزينـة@: وب� بينه والفرق
ء@/ ãÏ¿ال نفس من ويWاءيى يتظاهر ما ã| استعGFا Dأ@ك والزينة

Dأ@كـ ع- الزينة مع� اشتبه أ@نّه Fك بعÎÉم@, ع- Ø ãaواليا ّ الواويى اشتبه وقد
]ا وحgوا العرضيّة لية ß¡با Ìوها Ø»ف حيث ـ ّن Ô Òx ِزينَ ُيْبِديَن Gََو ـ والفقهاء Ìين Ù»فXا
راجع ـ والّزلَل اòطا من rا عَصمنا وجّل@, عّز rا أنزل ما ع-خbف وأفتوا حgوا

الزين@/

ِمن َبْعـِده ِمن لْيَِة@, ß¡ا ã| ـأ ُيَنشَّ أَوَمن ِحليٍَة@, ابِتغاَء ِحليًَة@, ِمنُه وَتْسـتَْخِرُجوا
م@/ Ùzُحِل

ã Ö-َحـ ع- ويدّل للنوع ِفعلة ليـة ß¡وا ,@ ã Ö-َح bع فُعول ع- Ø ã ß-ـ Ô¡ا أّن فظهر
Uصوص@/

أساِوَر@/ ِمن ِفzا لَّْوَن Ò ÔJ ٍة@, ِفضَّ ِمن أساِوَر َوُحّلوا
لغ�ه@/ ã- Ò¡ا ]ع�جعل التحلية@: من bًومستقب ماضياً Vهو�ن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حم@:
الرموز@/ ومن اXقطّعة ا¡روف من

www.attaweel.com



٣٢٣ حم

ا¡روف وترتيب با¡روف@, الع#يّة اللغة ã|تكتب أ�عداد أّن ـ nا ـ ã| قلنا
اP�ٔدّية@/ بالدائرة فzا

كان ا@ ØXو ,@٤٨ ـ يطابـق حم عدد ٕاّن نقول@: أن اXنـقاس عن خارجاً وليس
فbزم إ�سbم@, ظهور مبدأ وهيى البعثة@, من Jاسب أن ّ إ�سbميى التار± ã| أ�صل
ٕا4اGجرة@, فة ØÌ¿Xا مكّة ã| أ�@كرم Ø ã*الن مّدة@ٕاقامة وهو ١٣ أو ١٢ عدد أن@ينقصمنه

سنة@/ ٣٥ عدد bفيب
اbòف@, وظهور @ٕا4الضعف فينxيى النبّوة@, ظهور دورة امتداد اXّدة@زمان وهذه
هذا وZتّد السbم@, أم�@اXؤمنـ�عليه مو�نا bRفة ا¡قّة الو�ية ã Ù-Q زمان يظهر Øj

الغيبة@/ تقع Øj ,@ ه ٢٦٥ سنة ٕا4 الظهور
ظهور دورة وهيى سنة@, ٢٣٠ ـ وعددها عسق@, Mروف اXّدة هذه ٕا4 ويشار

سنة@/ ٢٦٥ ٕا4 ٣٥ سنة مبدأ من ا¡ّقة@, الو�ية
والباطلة@: ا¡قّة الو�ية ٕا4 ٕاشارات ال¿Ìيفة السورة هذه ã|و

/@٦ . ٤٢ ـ َأْوِلياَء ُدوِنِه ِمن ُذوا Ò ÚHا َوالَّذيَن
/@ ٨ ـ َنص� Gَو àØ ãَو� ِمن م Ô ÒG ما وَن ßXَوالظّا /@/@/@@ ةً واِحَد ًة َعَلُهمُأمَّ Ò Ò� ا3ُ شاَء َولَو

/@٩ ـ Ø ãالَو� ُهَو َفا3ُ َأْوِلياَء دوِنِه ِمن ذوا Ò ÚH@y َأِم
/@١٠ ـ ٕا�ا3ِ ُه Ôgَفُح ٍء ãÏ Ò¾ِمن ِفيِه Ôrاخَتلَْف َوَما

/@١٣ ـ ُقوا َتتََفرَّ Gَو يَن الدِّ أقيُموا أن

وهكذا@/

`س النـاس ã| الو�يـة ظـهور مّدة أقّل فٕاّن سـنوات@: `س ٕاضافة وأمّا
إ�مام الو�ية kاòففرض أم�@اXؤمن��ع�@, أ�عظم rا Ø ã4و خbفة ã| Fك سنوات@,
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حم ٣٢٤

قد �ع� ّ العسكريى Tّمد أبا إ�مام فٕاّن كذلک@, و�يتـه ظهور زمان �ع� Ì¿ع ãæالثا
ب�سنة Dف السنوات@, هذه ã| بزيارته اòواّص من عّدة ف ØÌ¿ت وقد ,@٢٦٠ سنة × Ø4تو

الغيبة@/ اشتّدت Øj /@٢٦٥ ٕا4 ,@٢٥٥
اُمور@: النبّوة دورة مّدة ٕا4 به يشار حم@, أّن من قلنا ع-ما ويدّل

بـEول مـربوطة بآيات تبتدٔي حم@, ـ بكلمة اXبـدّوة الستّة السـور ٕاّن ـ ١
ب�@/ ÔXا والِكتاِب الِكتاِب@, Cيُل تَ الكتاب@:

oوالتسل وإ�نذار والتبش� بالنبّوة ترتبط ما أ�ّوليّة ا̀�يات ã| يذكر Øj ـ ٢
bف@: ßòوا والكفر واZ�ٕان

/@٤ . غافر ـ م ß ßGِبَرُسو اُّمٍة ُكلُّ ْت Ú ÒYَو َقبَلُهم@, َبْت كَذَّ ا3ِ@, آياِت ã| اِدُل ÔN ما
/@٤ . لت فصِّ ـ ÕÌ Ò¿ بَ أنا ا Ú̂ ٕا ُقل أ@كOهم@, فأعرَض َوَنذيراً بَش�اً

َقْريٍَة ã| قبِلَک ِمن َسلنا َأْر ما وَكذلَِک ,@ Ø ãPن ِمن يأتzم َوما ,@ Ø ãP نَ ِمن رَسلنا َو@كَمَأ
/@٦ . الزخُرف ـ َنذير ِمن

ـ ُمـب� َرُسـوٌل جاَءُهم َوَقد @كريى الذِّ م Ô ÒG × Úæ َأ ُمباَر@َكـٍة@, َلْيلٍَة ã| لنـاُه َأ@نَْز ٕانّا
/@٣ الّدخان@.

ـ َعـلَيه ×	 ُتتْ ا3ِ آياِت َيْسَمُع ,@oأث أّفـاٍك ِلُكلِّ َويٌل َنْتُلوها@, ا3ِ آياُت ِتلَک
/@٦ . ا�اثية

أ�حقاف@. ـ ُسل الرُّ ِمَن ِبْدعاً ُكنُت ما ُقل ُمعِرُضون@, اُنِذُروا ØFَع َكَفروا َوالَّذيَن
/@٣

َسبيِل َعن وا َوَصدُّ كََفُروا الَّذيَن ـ Tّمد سورة السورة@: هذه بعد تذكر Øj ـ ٣
م@/ Ô ÒGFأع أَضلَّ ا3ِ
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٣٢٥ aأ
ا¡مد@/ أيى Tّمد@, ماّدة حروف تناسب حم@, ـ حروف ـ ٤

ولطائف متناسبة@, ذوقيّات بل التفس�@, من ليست البحوث هذه أّن \O و�
/@ Ðnا@ ـ راجع ـ مستحسنة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aأ@:
عـyم مـنعته Çيًة@: ßaو رميى باب من ـياً Ö Òaالنّـاس من اXكاَن يُت Òa ـ مصبا
اÇXريض وaيت عليه@/ WNأ و� ُيقَرب � ًي ßa جعلته وأaيته@: منه@, Ëºا وا¡Fية
فـهيى تـعب باب من مي Ö ÒI ا¡ـديدُة َيت ß Òaو ن½tÍم@/ اية@: ßa القـوم وaيت ية ßaط� مأة@: Ò¡وا FTة@, فهيى أaيxا فيقال باGمزة ويعّديى بالنار@, حّرها اشتّد ٕاذا حامية@,
زوجها اُّم اXرأة@: اة Òaو مأة@/ Ò¡ا فzا صار َتِعـَب@: باب من أً Ò Òa Ô Ölالِب َئت ß Òaو أسود@,

للّزوج@/ قريب وكّل

بـالتسك�@, ْمأة Ò¡ا وكذلک ـ َمْسُنون ٍأ@ Ò Òa ِمن ـ أ�سود الط� َمأ@: Ò¡ا ـ صحا
ا@, Ôtأ Òaت ÔDك أ@: Ò Òa Ôlالِب َئت ß Òaو ا@, Òtأ Ö Òa أيى نزعxا ٕاذا أً@: Ö Òa Òlالب أُت Ò Òa منه@: تقول
من كان من كّل ْم@: Ò¡وا غضبت@/ عليه@: ئُت ß Òaو مأة@/ Ò¡ا فzا ألقيَت ٕاذا ٕاaاًء@: ا Ôtأaوأ
وحم أبو مثل وaو قفاً مثل اً Òaو أٌ Òa لغات أربع وفيه وأ�ب@, أ�خ مثل الّزوج قبل

أaاء@/ وا�مع أب@, مثل
أ@, Ò Òa ذات صـارت ٕاذا أً@: Ò Òa ÇIمأ فـهيى الركيّة ئت ß Òa ـ ٢٧٦ . ٥ الxذيب

أtا@/ Ò Òa من نقّيxا ٕاذا ٕاaاًء@: أنا وأaأtا
أة Ö Òa �Çمع Ëºا أ Ò Òa وقيل@: ,@íنXا أ�سود الط� َمأ@: Ò¡وا ْمأة Ò¡ا aأ@: ـ لسا

وَقَصبة@/ كَقَصب أة Ò Òa َمأ Ò¡ا واحدة عبيدة@: أبو وقال َحْلقة@, bع Ëºا @كَحلَق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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aد ٣٢٦

والتحقيق@:
هو وهذا ,@íنXا اXرطوب الWاب هو مهموزاً اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن

/@Fفراجعه والط�ـ وب�الWاب بينه الفارق
ِمئَة Ò¡وا َتِعَب@, باب من وهيى � يى اXتعدِّ �دون الّلزوم اXاّدة هذه ã| أ�صل ٕاّن Øj
فكأ@نّه أ�صل@, هذا ٕا4 فراجعة غضبت@: ]ع� عليه ئُت ß Òa وأمّا كَخِشن@/ ة Ø{مش صفة

أ@/ Ò Òa ذا وصار الكدورة من Ñ- مُ قد
ِمن َقبُل ِمن َخَلْقناُه وا�انَّ َمسُنون@, ٍأ Ò Òa ِمن َصْلَصاٍل ِمن اGٕنساَن َخَلْقنا َوَلَقْد

/@٢٦ . ١٥ ـ موم السَّ نار@

إ�نسـان تكّون أّن \O و� والكدورة@, الظلمة ع- تدّل بالنار َمأ Ò¡ا مقابلة
ا¡مأ@/ ٕا4 النبات ومرجع النبات@, ٕا4 ا¡يوان مرجع فٕاّن َمأ@, Ò¡ا ٕا4 مرجعه
/@ ٨٦ . ١٨ ـ ئٍَة ß Òa àَع� ã| تَْغُرُب َوَجَدها مِس الشَّ َمْغِرَب َبَلَغ ٕاذا × Ú2َح

يري Ø8ح أسبانيا@, ã4حوا من أ�طلس Mر ساحَل اXراد يكون أن والظاهر
أو ,@ ّ الرومـيى ٕاسكـندر هـو الشخص هذا من اXراد وهل البحر@, ã| تغرب الشمس
وأ�خـ� أقـول@: أ�ذواء@, ملوك ومن ا¨ن من ا¡م� ملوك من أو آخر@, ٕاسكندر

القرن�@/ ذا راجع وآنس@/ أقرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aد@:
فbناً دت ß Òa يقال الذّم@, ع-خbف يدّل واحد وأصل واحدة كلمة aد@: ـ مقا
ويـقول اÇXذمومة@, غـ� ا¤مودة خصـاله كDت ٕاذا وTّمد@: Tمود ورجل ُده@, Òaأ
ٕاذا فbناً أaدت ويقال منک@, ا¤مود وفعلک غايتک أيى كذا@, تفعل أن اداك Ôa العرب@:
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الصفات@/ سائر ã| مّطِرد قياس وهذا وأعجزته@, أRلته يقال Fك Tموداً@, وجدته

ا¡مد كان هنا ومن عليه@, أثنيت aداً@: وٕاحسانه ع-شجاعته دته ßa ـ مـع�مصبا فيه ويكون التعّجب مع� وفيه الشخص ã| لصفة يستعمل ٔ�@نّه الشكر@, غ�
bف الصنيع@, مقابلة ã| ٕاّ� يكون bف الشكر وأمّا اXادح@, وخضوع للممدوح oالتعظ
اللّـهمَّ سـبحانک ـ التـقدير وÇMمدك@: اللّهّم وسبحانک شجاعته@/ ع- شكرته يقال
لک@, حامدين نسبِّح أيى ـ مِدك Ò ßMُنَسبِّح ُن ÒLو ـ ã| قيل ما منه ويقرب لک@, وا¡مُد
ع-ذلک@/ والنعمة اXنّة فلک عليک وأثنيت نّزهتک وMمدك وقيل@: لک@, وا¡مُد أو

من وأعّم اXدح@, من أخّص وهو بالفضيلة@, عليه الثناء تعا4@: r ا¡مد ـ مفر
بالتسخ�, وفيه منه يقال ا ØWو باختياره إ�نسان من يكون Dف يقال اXدح فٕاّن الشكر@,
وعلمه@, وسخائه ماله ببذل Zدح Fك وجهه@, وصباحة قامته بطول إ�نسان Zدح فقد
شكر فكّل نعمة@, مقابلة ã| ٕاّ� يقال � والشكر أ�ّول@, دون ãæالثا ã| يكون وا¡مد

aداً@/ مدح كّل وليس مدح aد وكّل شكراً@, aد كّل وليس aد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشكر وعن ستايش@, ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø#ويع الّذّم@, مقابل ã| ا¡مد أّن
سپاس@/ بكلمة

تbزم تعا4 rا ٕا4 الثبوتيّة الصفات نسبة أّن Fك التسبيح@, يbزم ا¡مد ٕاّن Øj
َربِّک@, ْمِد Ò ßM َفَسبِّْح مقارن�@: bاسـتعم قد اللحاظ وÇwذا أّوً�@, السلبيّة الصفات ã\ن
لَُه َيكُن Ònَو َوَلداً َيتَِّخذ Òn الَّذيى 3ِ ا¡مُد ْمِدك@, Ò ßM ُنَسبُِّح ُن Ö ÒLَو م@, ß Ùwَر ْمِد Ò ßM ُيَسبُِّحوَن

ْمِده@/ Ò ßM ُيَسبُِّح Gّٕا ٍء ãÏ Ò¾ِمن وٕان ْمِده@, Ò ßM الّرعُد ُح ُيَسبِّ َو Ìيک@, Ò¾
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فسبِّح أيى حال@, Tّل ã| مستِقّراً فيكون ]قّدر@, متعلِّق �Mمده� وا£رور وا�اّر
وبسبب ا¡مد بٕالصاق واXع�فسبِّح بالتسبيح@, متعلّق أو بالتحميد@/ ومستقّراً كائناً rا

ويثبت@/ يتحقّق وبه التسبيح لتحقّق اXوجب هو التحميد فكأّن التحميد@,
Ø ãوالغ� العزيز Ëºا قريَن تعا4 rا ã| ا¡ميد Ëºا استعFل سبب ظهر قلنا و]ا
]ا مورد كّل ã| ـ اXطلقة السلبيّة الصفات ã\ن ع- يدّل ا ØW ,@oوا¡ك وا£يد Ø ã4والوØ ãالو� َوهـَو Çميد@, Ò¡ ا العزيِز Íاَط ß¼ ٕا�× يد@, ÒV يٌد Òa ٕانَُّه يد@, Òa Þ ãNلََغ ا3َ َفٕانَّ يناسـبه@:

يد@/ Òa àoَحك ِمن ميد@, Ò¡ا
فيه وليس والو�ية@, وا¡كم والعّزة وا£د الغ� وله ا¡مد@, له ثبت الّذيى فهو

Tكومّية@/ و� احتياج نقصو� و� ضعف

الbّم عن Vّرداً فيؤçبه الّلفظ ٕا4مفهوم ا�ستناد مطلق اXنظور كان ٕاذا ٕانّه Øj
َوهَو ـ ا�نس بbم فيؤçبه ح½ÍاXفهوم@: اXنظور كان ٕاذا وأمّا يد@/ Òa Þ ãNلََغ ا3َ َفٕانَّ ـ

/@3ِ مد Ò¡ا مد@, Ò¡ا َولَُه ميد@, Ò¡ا Ø ãالو�
/@٦ . ٦١ ـ ُد Ò Öaأ ُه Ôdy َبْعديى ِمن ãçيَأ ِبَرُسوٍل Ìاً Ù¿ َوُمبَ

كـونه باعتبار وTّمد صال@, ßòا aيَد نفسه ã| كونه باعتبار أaد عليه يطلق
للحمد@/ مورداً

من أطُلـب وأنا ,@١٦ َوصايايى فاحفَظوا ãبّون� ß ÔI Ôrكُن ٕان ـ@ ١٤ يوحنّا ٕاSيل
يستطيع � الّذيى ا¡ّق روح ,@١٧ أ�بد ٕا4 معكم ِلَيمكث آخر ياً ُمعزِّ فيُعطيكم أ�ب
ويكون معكم ما@كث ٔ�@نّه فتعرفونه rأن وأمّا يعرفـه و� �@َيراه ٔ�@نّه يقبَله أن nالعا

فيكم@/

أ�ب من ٕاليكم أنا َسأرِسـلُُه الّذيى يى َعزِّ ÔXا جاء وم8 ـ ٢٦ . ١٥ ã| ويقول
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/@ ã4 ي¿Îد فهو �ينفجر� ينبثق أ�ب عند من الّذيى ا¡ّق روح
فارقليط@/ بعÎÉا@: ã|و آخر@/ مَُسلِّياً النسخ@: بعض ã|و

n ٕان ٔ�@نّـه أنطلق أن لكم Õَخ� ٕانّه ا¡قَّ لكم أقول ã Øولك� ـ ٧ . ١٦ ã| ويقول
ُيـَبّكت ذاك جاء وم8 ـ ٨ ٕاليكم@, اُرِسلُْه ذهبُت ٕان ولكن يى اXعزِّ يأتيكم � أنطلق
يُؤمنون � م Øu@bٔف ع-خطيّة أمّا ـ ٩ وع-دينونة@, وع-ِبّر ع-َخطيٍّة nالعا �يقّرع�
ع-َدينونة وأمّا ـ ١١ أيضاً@, ãَترون� و� ãèأ ٕا4 ذاهب ã Ùæ@bٔف ع-ِبّر وأمّا ـ ١٠ ,@ ãè
ولكـن لكـم ٔ�قوَل أيضاً كث�ة اُموراً ã4 ٕاّن ـ ١٢ ِديَن@, قد nالعـا هذا رئيَس فbّٔن
ٕا4 ُيرشدكم فهو ا¡ّق روح ذاك جاء م8 وأمّا ـ ١٣ ا̀�ن@, Iتَملوا أن �@تستطيعون
آتية@/ باُمور #كم ÔOو به يتكلّم يسمع ما كّل بل نفسه من يتكلّم � ٔ�@نّه ا¡ّق bيع
الراحة@/ ãçومُؤ والشفيع ]ع�اXعلِّم فارقليط باليونانيّة له يقال :@ ã Ù-َسÔXا ـ قم

العاّم@/ اXّدعيى ,@ اميى Ô¤ا = [@ِفَرِقليط@] ـ قع

الباب ترbته@: ما �بالفارسيّة� يقول ـ م ١٨٨٢ ـ لپسپايى ـ لندن طبع يوحنّا ã|و
البـاب عـنوان ã| يقول وهكذا فاراقليـط@, ٕا4 والوعد الّرسل ã Ù-تس ã| Ì¿ع الرابع

/@Ì¿ع والسادس Ì¿ع اòامس
�پسنديده�@, اa�ٔد ومعناه ـ ِپِرْكليت ـ ãæباليونا الكلمة هذه أصل أّن ويقال

/@ اXعّزيى ومعناه َپَر@ْكليت@, بكلمة ف حرِّ Øj
اXفّصلة@/ اليونانيّة القواميس ٕا4 فل�اجع

Lتاج و� النبيِّ��ص� kخا نبّوة ٕاثبات ã| ا�مbت¼JÍة هذه O\أّن و�
فارقليط@/ كلمة أصل ã| التحقيق ٕا4

غ� وشخصاً آخر رسوً� [@أيى آخر ياً ُمَعزِّ ـ اXذكورة ا�مbت هذه فليbحظ
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وخا[Çيّة دينه دوام ٕا4 [@ٕاشارة أ�بد ٕا4 معكم ِلَيمكَث ونظ�ه@] ]رتبته وهو Ï»عي
Jيط ٕانّه Mيث مقامه وسـمّو مرتبتـه علّو ٕا4 [@ٕاشارة ///@@ الّذيى ا¡ّق روح ¾Ìيعته@]
وا¡قائق واXعارف بالروحانيّة Îم ß»ن ُ�ِ@] فتعرفونه rأن اط@] ÔJو� �ًFوك معرفة الناَس
ي¿Îد منه@] ومستخرج rا عند من مرسل [@وهو ينبثق أ�ب عند من ية@] ×G�ٕا الدينيّة
كـونه ٕا4 [@ٕاشارة نفسـه من يَتكلّم � له@] وتEيه oوتعظ ¾Îادات القرآن ã|و@] ã4

إ�شارات@/ بقيّة وهكذا [@ يُوَحيى ٌ َوحيى ٕاّ� ُهَو ٕان ويى ÒGا عن �@يَنطق
ب� Dف اXوجودة أ�ناجيل هذه ã| الواقعة اXسلّمة البشارات هذه من فيُستنتج
ٕانسان ء ]جيى Ì Ù¿يُب السbم� �عليه اXسيح أّن فzا@: قطعاً جزئيّة Iريفات مع أيدينا@,

الصفات@/ هذه ع- وهو مثله@,
كانت عليه يدّل ما أو أaد كلمة أّن فيه@: ريب � الّذيى اXسلّم اXقطوع ومن
السابقة ا̀�ية ÏÉقت[ �ص� rا رسول زمان اXوجودة أ�ناجيل ã| ومضبوطة فاردة
من ´Í½ال وإ�نكار الشـديد ا�عWاض مورد ã| واقعـة كانت فقد وٕاّ� ,@٦ . ٦١
rا ورسول إ�سbم ع- م ÒG مستمسک أحسَن هذا وكان الكتاب@, أهل ا¢الف�من

�ص�@/

يس للقدِّ اS�ٕيل ã| واقعة بٕاdه ´Í½الت مع أ�@كرم Ø ã*بالن البشارة أّن وليُعلم
وأ�خـbق اÇXعارف ã| الكتب أحسن من وهو أخ�اً@, بت وعرِّ طبعت وقد برنابا@,

اG�ّٕية@/ ا¡قائق ولطائف
أخـلق أن اُريد ٔ�جلک ã Øæ@�ٔ Tّمد يا ٕاص# rا قال ـ ٩٧ فصل برنابا ٕاSيل
كـلمتک وتكـون للـخbص ã4رسو أجعلک Ònالعا ٕا4 أرسلتک وم8 ///@ Ònوالعا ا�نَّة

الصادقة@/

جـاء م8× الّذيى rا رسول Tّمد ãçيأ أن ٕا4 هذا bوسيب ـ ٢٢٠ فصل ã|و
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/@rا ب¿Ìيعة يؤمنون للّذين اòداع هذا @كشف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aر@:
وا�مع راء@, Òa واُ�ن� أaر@, والذَكر معروفة أ�لوان من ا¡مرة aر@: ـ مصبا
ٔ�@نّه أ�حامر ع- bع ا¡مرة ذو باa�ٔر اُريد فٕان اXصبوغ@, به اُريد ٕاذا وهذا ر Ö Ôa
صـبغته وÇØaرته@: أaر@/ صار ء@: ãÏ¿ال واaّر اشـتّد@/ البأس@: واaّر وصف@/ � Ëºا
Çرة@/ ßaوأ ر Ô Ôaو � Òa وا�مع نادر@, وا¡Fرة أتان@, واُ�ن� الذكر@, Fر@: ß¡وا با¡مرة@,

نفيس@/ كّل ã| مثَل وهو كرا_ها@, النََّعم@: ر Ö Ôaو
عل ÔN أن Nوز وقد با¡مرة@, ُيعرف الّذيى وهو عنديى واحد أصل aر@: ـ مقا
وهيى أ�لوان ã| ا¡مرة فأ�ّول@: الدواّب@, من جنس وا̀�خر هذا@, أحدYا أصل�@:
ا¡Çمرة@/ تكـره تكـاد � كلّها النفـوس ٔ�ّن أaر@, ا¡سن تقول@: والعرب معروفة@/
ُوِصَف ٕاذا أaُر موت ويقال ر@/ Ö Ôa قلَت اللّون أردَت فٕان وأحامر@, أaر رجل وتقول:
منّا أحد يكن فلم �ص� rا برسول اتّقينا البأس اaرَّ ٕاذا كنّا �ع�@: Ø ã-ع وقال بالشّدة@/
أ�لوان أعجب ٔ�ّن هذا قيل ا Ø̂ وٕا شديدة@/ راء Ö Òa سـنة ويقال منه@/ العدّو ٕا4 أقرب
رات@/ Ô Ôaو ر Ô Ôaو� Òaو ار ßa يقال@: معروف@, Fر ß¡فا :@ ãæالثا أ�صل وأمّا ا¡مرة@/ ٕالzم
إ�دغام جاز ا Ø̂ وٕا ]ع�@, واaاّر ء ãÏ¿ال اaّر وقد اa�ٔر@, لون مرة@: Ô¡ا ـ صحا
Nوز � Fك ٕادغامه@, جاز Xا مثال ّ الرباعيى ã| له كان ولو ليس]لحق@, ٔ�@نّه ٕاaاّر@, ـ
أ�لوان أغلب الشقرة ٔ�ّن الَعَجم ْمراء@: Ò¡وا باحرSم@/ ملحقاً@ كان Xا اقعنَسَس ٕادغام

الوحش@/ aار والَيْحمور@: Fر@, ß¡ا تصغ� Öَم� Ô¡وا علzم@/
أaق@/ aار@, @= ور@]@ Òa@] ـ قع
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aارة@/ أتان@, @= واره@]@ Òa@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الكلمة@/ اشتقاق ومنه ا¢صوص@, اللّون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الع#ّية@/ من مأخوذ فٕانّه Fر@: ß¡مع�ا وأمّا

ع- يطلق اa�ٔرين أّن Fك أaر@, كونه ]ناسبة إ�طbق يكون أن يبعد و�
الّلحم@/ بلون وا¡Fر واòمر@, اللّحم

/@٢٧ . ٣٥ ـ ألواuا تِلٌف ÔU ٌر Ôaَو بيٌض ُجَدٌد باِل ß� ا َوِمَن
َبيضاء@/ بيضbع وكذلک ة@, ُجدَّ bع َدد Ô� صفة راء Òa bع

/@٥ . ٦٢ ـ أْسفاراً ِمُل ÒJ ِر ÒF ß¡ا @َكَمَثِل
/@٥٠ . ٧٤ ـ ُمستنِفرة ٌر Ô Ôa م Ô Úu@كَأ@

/@ ٨ . ١٦ ـ َكبوها ÒAِل Òم� Ò¡وا والِبغاَل
ار@/ ßa bعا م� Ò¡وا ُمر Ô¡ا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aل@:
Çلُت Òaو ول@, Ôaو أaال وا�مع وLوه@, الظهر ع- مل ÔJ ما مل@: ß¡ا ـ مصبا
ال@/ Ø Òa أيضاً للمبالغة ويقال حاملة@, واُ�ن� حامل@, فأنا ÍÈب@, باب من bً Òa اXتاع
اXرأة وaلت أيضاً@, وحامل به يل Òa فهو aا�ت@, وا�مع الة@, Òa وِدية بدين وaل
أيى كذا موضع ã| به aلت فيقال بالباء@, فيتعّدي عَلقت ]ع� aَلت وNعل ولدها@,
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الشجرة وaَلت حاملة@, قيل ا Ø[ور Uتّصة@, صفة ا Øu@�ٔ هاء@, بغ� حامل فهيى حبلت
لته Øa فيقال بالتضعيف ويُعّديى باXصدر@, تسمية ل Ö Òa فا¥رة ا@, Òtر\ أخرَجْت :@bً Ö Òa
وإ�غضاء@/ العفو ]ع� منه كان ما واحتملت aلته@, ]ع� واحتملته فحمله@, َء ãÏ¿ال

عليه@/ مل ÔJ البع� مولة@: Ò¡وا /@ اُ�و4× السنة ã| الضائنة ولد َمل@: Ò¡وا
/@bً Ö Òa له ßaأ َء ãÏ¿ال aلت يقال ء@, ãÏ¿ال ع-ٕاقbل يدّل واحد أصل aل: ـ مقا
ما مل@: ß¡وا وحاملة@/ حامل امرأة يقال@: شجر@, ع-رأس أو بطن ã| كان ما ْمل@: Ò¡وا
الة@, Òa Êن ÚÉوال علzا@, يَسعي Øj ِدية الّرجل مل ÒJ أن وا¡FÒلة رأس@/ أو ع-ظهر @كان
Fلة ß¡وا مشّقة@/ ع- ء ãÏ¿ال تكّلفت ٕاذا املُت@: ÒIو وادج@/ ÒGا مول@: Ô¡وا واحد@/ واXع�

السيف@/ عbقة مل@: ß¤وا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أن من أعّم وهو عاّم@, ã Ø-ك مفهوم وهو واحد@, اXاّدة هذه مشتقّات ã| اXع� أّن
ه@/ مُّ اُ َلتُْه Ò Òa اGٕنساُن@, َلها Ò Òa َو ٕانساناً@: ا¡امل يكون

َبَلٍد@/ ٕا�× أثقاَلكُم مُل ÒIو ظهوُرYا@, َلْت Ò Òa ما Gّٕا حيواناً@: أو
\رًة@/ الشجرة aلت نباتاً@: أو

ِملyا@/ Ö ÒJ أن Òفأَب� الُفلِْک@, ã| م Ô Òx يَّ ذرِّ لنا Òa ٕانّا bاداً@: أو
انية@/ Ò\ َيومِئٍذ َربَّک َعرَش ِمُل ÒJَو اWXِئَكة@, ملُه ÒI مbئكة@: أو

أسفاراً@/ ِمُل ÒJ ه@, مُّ اُ َلتُْه Ò Òa ماّديّاًً: أمراً ا¡مل كان وسواء
الَعْرَش@/ ِمُلوَن Ö ÒJ الَّذيَن ,@Gًأثقا وَلَيْحِملُنَّ ,@ ÓF ُظلْ َل Ò Òa َمن معنويّاً@: أمراً أو

َوُهـم ظـهوُرYا@, َلْت Ò Òa مـا Gّٕا َظهر@: ع- يكـون أن من أيضاً أعّم وا¡مل
ُظهوِرِهم@/ َع	× أوزاَرُهم ِمُلوَن ÒJ
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حّم ٣٣٤

/@ ãÏºَرأ َفوَق ُل ßaأ ع-رأس@: أو
ُه@/ اُمُّ َلتُْه Ò Òa ,@ ×dاُن ِمن ِمُل ÒI َوَما ع-بطن@: أو

غ�ها@/ أو /@ ÓFُظل َل Òa َمن خاَب َوَقد خطايا@ُكم@, َولَنْحِمْل رَقبة@: ع- أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّم@:

السواد@, اُصوله@: فأحد جّداً@, أ�بواب متشعِّب ٔ�@نّه تفـاوت@, فيه حّم@: ـ مقا
واòامس@: الصوت@, من جنس والرابع@: وا¡ضور@, الدنّو والثالث@: ا¡رارة@, وا̀�خر@:
ِحم@, ßa أسود وكّل الّدخان@, وهو اليَْحُموم ومنه الفحم@, َمم Ô¡فا السواد@: فأمّا القصد@/
وا�ستحFم@: ا¡اّر@, اXاء :@oم Ò¡فا ا¡رارة@: وأمّا بالَفْحم@/ وجَهُه ْمَت سخَّ ٕاذا متَه Ú Òaو
واحدته َحّم@, الذوب بعد يبbمyا فالّذيى تذاب@, أ�لية وهيى ا¡ّم ومنه به@, ا�غتسال
وا¡Çضور: الدنّو وأمّا إ�بل@/ ÇØي Ôa وهو ا¡FÔم ومنه الَعَرق@, وهو oا¡م ومنه ة@, Ø Òa
الفرس َحَمة Ö Òa ْمَحَمة Ò¡فا الصوت: وأمّا دنا@/ أ�مر وأحّم حÍÉت@, ا¡اجة@أيى ت Øaأ
الّرجل@: Ørاح قوGم وأمّا قصدت@/ أيى ُه Ø Òa مُت Ò Òa فقوGم القصد@: وأمّا العلف@/ عند

/@ Ørاه وأ�صل مبّدلة فا¡اء
اGاء@, Mذف وا�مع وLوه@, خشب من اُحرق ما رطبة@: وزان ّمة Ò¡ا ـ مصبا
ا�مر ع- ّمة Ò¡ا وتطلق `وده@, بعد اسوّد ٕاذا َتِعَب@:@ باب من اً Ø Òa ّم Ò ÒJ ا�مُر وَحّم
لغة@, وأَحمَّ ودنا@, قرب ÍÈب@: باب من اً Ø Òa ُء ãÏ¿ال وحّم ٕاليه@/ يؤول ما Ëºبٕا Vازاً
بالفحم@/ سّودته ٕاذا ÓDمI وجهه وaمت غ�ه ه Úaأ فيقال@: ياً متعدِّ ّ الرباعيى ع-ويستعمل ويقع aامة الواحدة ,@ والقFَريى الفواخت من طوق ذيى كّل العرب عند وا¡Fم
واستحّم ا¡اّر@/ اXاء :@oوا¡م Tموم@/ وهو فُحّم ا¡ّميى من rا ه Úaوأ واُ�ن�@/ الّذ@كر
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٣٣٥ حّم

Çّم@: ß¤وا ماء@/ كّل ã| ا�سـتحFم استعمل Ø8ح Dك Øj ,@oا¡م باXاء اغتسل الّرجل@:
القمقمة@/

FÇم@: ß¡ا فأمّـا ت@, Ø Ôa ٕاذا اòيل َعَرق من ا¡FÔم واشتقاق ـ ٢٨٩ ـ ا�شتقاق
:@oمÇ Ò¡وا ا¡Çاّر@/ اXاء oم Ò¡وا قضـاه@/ أيى وكذا كذا له rا حّم قوGم من فالقضاء
ماء فzا ينبع ع� ة@: مَّ Ò¡وا السواد@/ ة@: مَّ Ô¡وا ُيطاع@/ َشـفيع Gَوo Òa ِمن ـ الصديق
ا¡Çاّرة@/ الع� Çّمة Ò¡ا من اشـتقاقها :@ ّميى Ô¡وا أ�سود@/ وأ�حّم@: كانت@/ حيث ُسخن

التنّور@/ oمI من م ØF Ò¡ا اشتقاق أّن وأحسب َسَجرته@/ ٕاذا التَّنّوَر@: ْمُت Ò Òaو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا الغليان@/ من قريبة الشديدة ا¡رارة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã\ف باXوضوعات@, وHتلف ,@mbوع آثار اXع�له

ا¡اّر@, الساخن اXاء وا�ستحFم@طلب حاّرة@ماؤها, أيى ة Ø Òaيمة@و Òa ع� فيقال
باعتبار مشفق@, قريب أو صديق ع- oم Ò¡ا ويطلق اXاء@/ فzا يسّخن Tّل م ØF Ò¡وا

الشديدة@/ والعbقة ا¤بّة حرارة
ÓFفح اòشب يكون Ø8ح وإ�حراق الشديدة ا¡رارة حصول باعتبار والفحم@:
كّل ع- ٕاطbقه يصّح و� ا�عتبار@, wذا أ�سود ع- وأ�حّم ا¡ّم فٕاطbق أسود@,

با¡رارة@/ حصل ما بل أسود@,
يxيّأ Ø8ح لعمل أو Gدف ا¡رارة حصول فباعتـبار والقرب@: ا¡ضـور وأمّا
القـرب من مورد كّل ã| يطلق و� اXقصـد@, ٕا4 والوصـول النتيجة حصول وقرب
أمراً يقصد Ø8ح ا¡رارة حصول مورد ã| يطلقان والقضاء@: القصد وكذلک وا¡ضور@/
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aي ٣٣٦

أمر@/ ع- ãÏÉيق أو
أو للـبدن@, الشـديدة ا¡رارة أثر ã| ّميى Ô¡ا ع- ٕاطـbقها مرجع يظهـر وwا

ا¡رارة@/ عند الَعَرق أو اXذابة@, ع-أ�لية ٕاطbقها
ومضغه@/ الفرس أ@كل لصوت حكاية فهو الصوت@: وأمّا

ã| السـواد لوجـود وا¡مي@, وا¡مأ ا¡ّم ب� أ@ك# اشـتقاق وجود والظاهر
ا¡Fية@/ ã| ا¡رارة وحصول ا¡مأ@,

وغّساق, @ Õo Òa@,o Òa@َصديٍق@Gو @,oم Ò¡م@ا ßÎ ßºِمن@َفوق@ُرؤو@,o Òa@اٌب@منÌ¾@م Ô ÒG
Õo Òa َيسأَل Gَو ,@ ÓD Òa ماًء ,@o Òaَو وٍم Òd ã| ,@oم Ò¡ا َعذاِب ِمن ,@oم Ò¡ا ã	كََغ ,@o Òa Ø ãو�

/@ ÓD Òa
كالعذاب ّ معنويى أمر أو ماٍء من ا¡رارة شديَد ساخناً يكون ما مoفَعيل: Ò¡فا

/@ Ø ã4والو الصديق ã| Fك معنوّية@@ ا¡رارة تكون أو اXطلق@,
ما أيى كجـبان@, صفة صيغة ال¿Ìاب فٕاّن :@oـ Òa ِمن Ìاٌب Ò¾ ـ@ بقوله والتعب�
من ]ع� ٕامّا إ�ضافة :@oمـ Ò¡ا َعذاِب ِمن ـ وقوله /@oa غـ�ه أو ماء من ي¿Ìب

]ع�الbّم@/ أو بيانّية@, ٕاضافة
كالّدخان@/ oم Ò¡ا من يتحّصل ا ØW أيى /@٤٣ . ٥٦ ـ ُموم Ö ÒJِمن َوِظّلٍ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aي@:
ُيقرب@/ � Tظور ع-ِفَعل@: ًي ßa ء ãÏ¾ وهذا عنه@, دفعُت اية@: ßa يتُه Ò Òa ـ صحا
فـهم وأ�خ@: أ�ب مـثل الّزوج قبل من ء ãÏ¾ وكّل ًي@, ßa جعلـته اXكاَن@: وأaيُت
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٣٣٧ aي
قبل من ء ãÏ¾ وكّل ٌؤ@/ Ö Òa َحٌم@, ٌو@, Ö Òa ًي@, Òa لغات@: أربع وفيه ًي Òa واحدهم اa�ٔاء@,
طـال الّذيى إ�بل من الفحل :@ وا¡اميى كّله@/ هذا مع Ö ÒV Îر Ù½وال أ�ختان@, فهم اXرأة@:
وا�مع مار@, الذِّ حاميى مثل ا¡قيقة حاميى وفbن حاٍم@/ Gَو َوG@َوصيلٍَة ـ عندهم مكثه
احـBًء@/ الطـعام من واحتميت وًة@, ßaو يًَة ßa الطـعاَم اXريَض يت Òaو وحامية@/ اة Ôa
الyار َ يى ß Òaو تفعله@/ أن وأنفة عاٌر وداخلک ِمنه أِنفَت ٕاذا ِميًَة ÒTو يًَّة ß Òa كذا عن ْيُت Ò Òaو
Çاماه ÒIو Çمًي@/ ÔT فهو الناِر ã| ا¡ديَد وأaيُت حّره@/ اشتّد :@Fzف ياً@, Ö Òa التنّور َ يى ß Òaو

واجتنبوه@/ توقّوه الناس@:

وهو ِميًَّة@, Ö ÒTو ِميًَة Ö ÒT وِعرضه أنفَه ميى Ö ÒJ وهو عليه@, وحاميى اية@, ßa اه Òa ـ أسا
قـلَت وَعـّز امتنَع فٕاذا ُيقَرب@, أن منعه اXكاَن ْيُت Ò Òaو ,@ ّ يى ß Òa أنف وله أ�نف@, ُّ يى ß Òa
ُيـقرب@/ � Çًي ßa ولفbن ا¡Fية@/ بعد ٕاّ� اa�ٕاء يكون bف ًي ßa ته Øص� أيى أaيتُه
ا¤موم@, بدن َ يى ß Òaو ياً@, Ö Òaو شديداً ًي ßa ار Øyال َ يى ß Òaو اّتقاه@/ كذا@: من الّرجل واحتمي

غضب@/ ٕاذا عليه@: يى ß Òaو منعته@, ٕاذا كذا@: يفعل أن aيته ا£از@: ومن /@ ٌ يى Ö Òa وبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
إ�بدال@, اXضاعف يلحق وقد مضاعفاً@, حّم ماّدة من مأخوذة اXاّدة هذه أّن

أمليت@/ أمللت@: ã| فيقال
للشّدة@/ اXع�ورفعاً ã| لينة اللِّ�يوجب حرف ٕا4 وإ�بدال

البـاطنيّة والعـطوفة ا¡Çرارة ã| اسـتعFله Dوأ@ك ا¡رارة@, مطلق ا¡مي fع�
ولينxا@/ للطافxا

الفرس عرق ã|و مع�ا¡رارة@, ã| وaي حّم استعFل إ�بدال هذا ع- ويدّل
وغ�ها@/ ,@ وا¡اميى الصديق مفهوم ã|و
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aي ٣٣٨

وا¡رارة وا¡Fية العطوفة لوجود القرابة ]ع� ْمو Ò¡ا أ�صل@: هذا ٕا4 ويرجع
ã| Fية ß¡وا Uصوصة@, وعbقة توّجه مورد لكونه مي ÔJ موضع ]ع� مي ß¡وا بيyم@/
بالنسبة الغضب مفهوم ويbزمها ة@, ØÍÉXا ودفع وا¤بّة العطوفة وٕاعFل العbقة مورد

العطوفة@/ مورد يقابل ٕا4من
والتأنّف نفسه عن الدفاع ã|والتعّصب والعbقة ا¡رارة شّدة فهيى ا¡مّية@: وأمّا

والWّفع@/
/@٢٦ . ٤٨ ـ ا�اهليَّة يََّة Òa ميََّة Ò¡ا م ß ßwقلو ã| َكَفروا الَّذيَن َجَعَل ٕاذ

ã| �Xالظـا من يWُاءيى ما ا¡الة هذه ويقابل والWّفع@, الشديد التأ@نّف فلهم
طَْرُفُهم@/ م ßzٕال َيرتدُّ G م ßÎ ßºُرؤو ُمقِنعيى Òُمهِطِع� ا̀�خرة@:

ٕاذا إ�بـل من الفحل ع- ويطلق التّنـور@, aيى قوGم من فهو :@ ا¡اميى وأمّا
حّدة ã| انxي قد فكأ@نّه ـ ´Wويس يأ@كل يُطلقونه Uصوصة@: ب¿Ìائط خدمته طالت
ِمن ا3ُ َجَعَل ما اXريض@: aيت قوGم من لصاحبه ا¡Fية ã| انxي أو الفحولة@, حرارة
Tّرمة أ�نعام هذه rا جعل ما أيى ـ ١٠٣ . ٥ حاٍم Gَو َوصيلٍَة Gَو ساِئبٍَة Gَو �ٍة ÒM

أنف«Îم@/ عند من Tّرمة جعلوها ا Ø̂ وٕا ا�ستفادة من Wنوعة
ا¡رارة@: ã| يى ÒxنÔXا أيى حاِمية@: ـ اُ�ن�منه ã| وتقول

/@٤ . ٨٨ ـ حاميًة ناراً × Ò	َتْص
/@٣٥ . ٩ ـ م Ô Ôwوُجنُو ِجباُهُهم ا ßw فُتكويى Úsَجَه ناِر ã| zا َعلَ ميى Ö ÔJ يَْوَم

ميى Ò¡وا ا¡رارة ٕاّن أيى اXعنوّية@, ا¡رارة ã| استعGFا Dأ@ك ٕاّن قلنا يى Ö Òa وماّدة
,@ Øsجـه نار ã| يقع اa�ٕاء أو ,@ Øsجه نار ã| واقعًة والفّضة@, الذهب هذه ع- يشتد

اa�ٕاء@/ هيى العذاب ã| وا¡ّدة والشّدة
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٣٣٩ حنث

صحيحة@/ غ� بتأويbت وأتوا الضم� مرجع ã| Ìون Ù»فXا Ø�I وقد
ٕاليه باXضاف مغايراً يكون أن �بّد اXضاف فٕاّن اليوم@: ٕا4 الضم� و�@يرجع

ٕاليه@/ ينتسب Ø8ح
هو الّذيى وب�إ�حراق وا¡ميى وب�ا¡ّم العامّة ا¡رارة ب�ماّدة الفرق فظهر

ا¡ّم@/ مرتبة فوق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنث@:

وحّنثته@: حانث@, فهو ]وج}ا@, يِف n ٕاذا حنثاً@: Jَنث Zينه ã| َحِنَث ـ مصبا
نث@/ ß¡ا من به Oرج ما فعل ٕاذا وIّنَث@: الذنب@/ نث ß¡وا حاِنثاً@/ جعلته

,@ Ò ßjأ كـذا@: ã| فbن َحِنَث يقال وا¡رج@, j�ٕا وهو واحد أصل ِحنث@: ـ مقا
واXعصية بالطاعة القلم عليه َجري مَبلغاً بلغ أيى نث ß¡ا الغbم بلغ ـ قوGم ذلک ومن
/@j�ٕا وجـه فهذا فيه@, لف Ôòا وهو ا¨�@, ã| نث ß¡ا ذلک ومن ذنوبه@, عليه واُثبتت
يى التنحِّ Øj@التأ أّن :@ Ò Øj@وتأ Ò ßjب�أ والفرق /@ Øj@يتأ fعناه كذا من يتحّنث فbن قوGم وأمّا
ا¡رج@, عن تنّحي وIّرَج َرج@, Ò¡ا ã| وقع فَحرَج وIّرج@, حرج يقال Fك ,@j�ٕا عن

التعّبد@/ وهو التحّنث ذلک ومن واحد@/ قياÎºا معلومة كلFت ã| وهذا
والطـاعة@, اÇXعصية أيى Çنث ß¡ا الغـbم وبـلغ والذنب@, j�ٕا نث@: ß¡ا ـ صحا
تـعبّد وÇIّنث@: َفـِحنث@, ÇZينه ã| الّرجل أحنثُت فتقول ا¨�@, ã| لف Ôòا نث@: ß¡وا

أ�صنام@/ واعðل
�ص� Ø ã*الن ٕاّن حديث@: ã|و ها@, Ú#َي n ٕاذا Zينه@: ã| َحِنَث ـ ٤٨٠ . ٤ الxذيب
به Oرج bًفع يفعل أيى ـ ã4اللّيا فيه َيتحّنث فكان ِحراَء ãçيأ ٕاليه يوحيى أن قبل @كان
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حنجر ٣٤٠

ا¡ّق@/ غ� إ�نسان يقول أن نث ß¡ا خالد@: وقال /@j�ٕا وهو نث ß¡ا من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا بغ�ه@/ أو ÓÊ Ò»َق التعّهد بعد التخلّف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ã| يتحقّق قد النقض أّن مع اXطلق�@, j�ٕا أو النقض أو اXطلق اbòف غ� اXع�

bف@/ ßòا موارد بعض

عكس@/ و� والذنب j�ٕوا النقض عليه يصدق للتعّهد خbف فكّل

/@٤٦ . ٥٦ ـ oالَعظ ْنِث ß¡ ا Ò	َع وَن ØÍ ß½ يُ @كانوا َو
وكـانوا ف�@, ÒAُمـ ذلَِک َقبَل كانوا م Ô Úuٕا bلة بعد ال¿Êل@, أصحاب ٕا4 راجعة
ا¡ّق ¼Íاط ã| السلوك من Gم Nب ما خbف وع- تعّهدهم خbف ع- يعملون

اG�ّٕية@/ وعهودهم ٕاZاuم ãÏÉيقت وما اGدي وسبيل
/@٤٤ . ٣٨ ـ َنْث Ö ÒI Gَو ِبِه ْب ßÍÈفا ِضغثاً بَيِدَك َوُخذ

قـبضة ـغث@: والضِّ بـه@/ أقسمت ما Hالف و� تعّهـدك خbف تعمل و� أيى
حشيشUتلطة@/

طريقxم@, ويزهد مشzم خbف ويسلک ا�جBع Oالف فكأ@نّه التحّنث@: وأمّا
بالعبادة@/ ومُظهراً بالنسک bًمشتغ يعملون@, ما وترك الناس عن انقطع فيمن يقال وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنجر@:

النون@/ بزيادة لقوم Ô¡ا نُجور@: Ô¡وا نَْجرة Ò¡وا ـ صحا
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٣٤١ حنجر

وقيل الَعلَصمـة@/ ã-ي ا ØW لقوم Ô¡ا أطباق من طبقان ـْنَجرة@: Ò¡وا لْق Ò¡ا ـ لسا
وا�مع نجور@, Ô¡ا وهو لقوم Ô¡ا جوف هو وقيل ّدد@, ÔJحيث الَعلَصمة رأس نَْجرة Ò¡ا

َحنَجر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇTفوظاً يكـون ØFع عبارة انّه سبق وقد ا¡Çجر من مأخوذة الكلمة هذه أّن
فzا@/ وIّوله ا¡نجرة ã|الصوت Tفوظيّة ]ناسبة فلعلّه وTدوداً@,

اGواء فظ ÒJو ّد ÒJ مدخل وأّول الّرية@, ٕا4 ا¡لق بعد النفس Vري وا¡نجرة
والفم@/ ا¡لق سعة يصل Ø8ح Oرج Øj الّرية@, Vاريى ٕا4 يصل Ø8ح
/@١٠ . ٣٣ ـ ناِجَر Ò¡ ا الُقلُوُب وَبَلَغت زاَغتاGْٔبصاُر َوٕاذ

/@١٨ . ٤٠ ـ Òكاِظِم� ناِجِر Ò¡ ا َلَدي الُقلُوُب ٕاِذ ِزَفِة ÐGا يَْوَم َوأنِذْرُهم
به فيستعار الدم@: وجريان للحياة مركزاً الصدر ã| ّ الصـنوبريى القلب كان ا@ ØX

ا¡ياة@/ علzا تتوقّف ã8ّال القّوة والنفسوعن الروح وعن ا¡ياة مبدأ عن
قلب@/ ماّدة ٕا4 معناه Iقيق ã| راجع

من مرحلة آخر ٕا4 ا¡ـياة بلوغ عن كنايـة فهو ا¡نجرة@: ٕا4 بلوغـه وأمّا
وÇHلّص والتـعلّق ا¤Çدوديّة عن واòروج الواسع الفضـاء ٕاّ� بعدها وليس راها ÒV

مضيقxا@/ النفسعن

واحتباس Øn@تأ وشّدة مضيقة حصول ا¡نجرة@: ٕا4 القلب بلوغ ã| أّن \O و�
ا¡ياة@/ جريان من مرحلة آخر كوuا مع َنَفس@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حنف حنذ@, ٣٤٢

حنذ@:
ُمـنَضج@, أيى حـنيذ شواء يقال ء@/ ãÏ¿ال ٕانضاج وهو واحد أصل حنذ@: ـ مقا
ٕاذا الفـرَس@: حـنَذت ويـقال يـنضج@/ Ø8ح عليـه وتوضع ا¡جارة Iمي أن وذلک
وهذا َيعَرق@/ Ø8ح ّل� Ô�ا �bع bل ß�ا عليه ظاهرَت Øj ß�َشوط أو َشوطاً استحÍÉتَه

وحنيذ@/ فرسTنوذ
FÇة ÔT حـجارة فـوقَها وجعلُت ا Ôxشوي َحنْذاً@: أحِنذها الشاَة حنَذُت ـ صحا

أحرقته@/ الشمُس@: َحنَذتُْه وٕاحراقه@, ا¡ّر شّدة ْنذ@: Ò¡وا حنيذ@/ فهيى ليُنِْضجها

ا£Çاز@: ومن حنيذ@/ وشواء Fة@, Ô¤ا ا¡جارة ع- شواه ٕاذا اللّحَم@: َحنذ ـ أسا
Ø8ح الثياب Ú ã-ع فzا Ò ã ßbاُل بأن استعرقُت الشمس@: ã| واستحنذت الشمس@, حنذتنا

أعَرَق@@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وبعَده@/ الشواء من شديدة مرتبة أيى الشواء@, بعد إ�نضاج هو ا¡نذ أّن

/@٧٠ . ١١ ـ َحنيٍذ ِبِعجٍل جاَء@ أن َلِبَث ا Òf َسWٌم قال َسWماً قاُلوا
منَضجاً@/ مطبوخاً مشويّاً bًِعج oٕابراه ÍÉأح أيى

وtّيؤه@/ الطعام tيّة ã| ومسارعته الضيَف ٕا@كرامه كFل ٕا4 ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنف@:

َتِعَب@, باب من مصدر وهو داخل@, ٕا4 جل الرِّ ã| ا�عوجاج َنف@: Ò¡ا ـ مصبا
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٣٤٣ حنف

اÇXزيد جعل �وهو oخWال تصغ� ُحنيف ع- ويصّغر ,@ يى Ùd وبه أحنـف@, جل فالرَّ
ٔ�@نّه اXسلم@, نيف@: Ò¡وا قدميه@, ظهور ع- ãÏ¿Z الّذيى وهو أيضاً@, يى Ùd وبه Vّرداً�@,

الناسک@/ نيف@: Ò¡وا ,@oستقXا ين الدِّ ٕا4 مائل
قـدميه ظـهور ع- ãÏ¿Z للّذيى يقال اXيل@/ وهو oمستق أصل َحَنف@: ـ مقا
ورجل داخل@, ٕا4 جل الرِّ ã| ا�عوجاج نَف Ò¡ا ٕاّن أ�صّح@: وأراه قوم وقال أحنف@/
َعـِقباه@/ ويتباعد قدميـه صدور ×æتتدا بأن يكون وذلک جل�@, الرِّ مائل أيى أْحنَُف
يتّسع Øj هذا@, وأ�صل ـ ÓFُمسِل َحنيفاً كاَن َوَلِكن ـ oستقXا ين ٕا4الدِّ اXائل وا¡نيف@:
الطـريقة@, oستقXا هو ويقال ا¢تون@, هو ويقال الناسک@, ا¡نيف فيقال تفس�ه ã|

الطرق@/ أقوم يتحّري أيى يَتحنُّف@, هو ويقال

عـن مـيل وا�ÇÒَنف@: ا�ســتقامة@, ٕا4 الّضـbل عن ميل هو Çَنف@: Ò¡ا ـ مفر
ـ ُحنَفاء وbعه ـ َحنيفاً 3ِ قاِنتاً ـ ٕا4ذلک اXائل هو وا¡نيف الّضbل@/ ٕا4 ا�ستقامة
كّل العرب ت Ødو ا�ستقامة@/ طريق Iّري وIّنف@: ـ 3ِ ُحَنفاَء وِر الزُّ َقْوَل اجَتِنبوا َو
رجله ã| مَن وأ�حنف �ص�@, oٕابراه ع-دين أ@نّه تنبzاً َحنيفاً@, :@íَاخت أو حّج مَن

ا£ّرد@/ استع�للميل بل وقيل: التفاؤل@, ع- بذلک يى Ùd قيل مَيْل@,
ع- رجليه ٕاwاميى ٕاحدي تُقبل أن وهو جل الرِّ ã| ا�عوجاج َنف@: Ò¡ا ـ صحا
من قدمـه ظهر ع- ãÏ¿Z الّذيى هو :@ Ø ãèأ�عرا ابن وقال أحنف@, والّرُجل اُ�خري@,
اXسلم@, نيف@: Ò¡وا فحنّفxا@, ع-ِرجله فbناً ÍÈبُت يقال: ِخن½Íßها@, ã-ي الّذيى ِشقّها
ا¡نفّية@, عمل عمل أيى جل الرَّ نّف ÒIو أعور@, الغراب يى Ùd Fك اXستقoبذلک يى Ùd وقد

وتعّبد@/ أ�صنام اعðل ويقال ,@íَاخت ويقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حنف ٣٤٤

والتحقيق@:
فيه والسكون ã Ùæوالتأ ãÏ¿Xا ã| ا�عتدال هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
السـلوك مـن أعـّم اXع� وهذا ,@ ãÏ¿Xا خّط عن Qاوز و� يى تعدِّ يلحقـه � Mيث

/@ ّ اXعنويى أو ّ الظاهريى
ومـن والناسک الّضbل عن واXائل oستقXا ع- يطلق أ�صل هذا و]ناسبة

أ�صنام@/ عن واXعðل واXتعبِّد oٕابراه ع-ملّة @كان
@وا�عتدال ã Ùæوالتأ@ ãÏ¿Xا ã|@السكينة فبمناسبة@ٕاNابه جل: الرِّ ã|@ا�عوجاج وأمّا
اXورد هذا ã| التعب�به ã\ف ,@oستقXا ال½Íاط عن واòروج والعدو التجاوز عن وZنع
عن wا Ø#عXا العربيّـة الكلFت من كث� ã| Fك تعب�@, وحسن احWام وحفظ تأّدب

وغ�ها@/ والفرج والغائط كالبول سيِّئة@, oمفاه
/@١٣٥ . ٢ ـ َحنيفاً Òoٕابراِه ِملََّة َبْل

/@٦٧ . ٣ ـ ÓFُمسل َحنيفاً كاَن ولكن ½Íانيّاً نَ Gَو وديّاً Òv Ôoٕابراه كان ما@
/@١٠٥ . ١٠ ـ ك� ßÌ¿ÔXا ِمَن تكونَنَّ Gَو َحنيفاً يِن ِللدِّ َوجَهَک أِقْم وأن
/@١٢٠ . ١٦ ـ ك� ßÌ Ö¿ÔXا ِمَن يَُک Ònَو َحنيفاً 3ِ قاِنتاً اُّمًة كان oٕابراه ٕاّن

/@٣١ . ٢٢ ـ ك� ßÌ¿ُم Òَغ� 3ِ ُحَنفاَء
/@٥ . ٩٨ ـ ُحَنفاَء يَن الدِّ لَُه Òِلص� ÔU ا3َ ِلَيْعُبُدوا Gّٕا

إ�فراط@والتفريط@والشّدة عن بعيداً والطمأنينة@والسbمة ذو@الوقار هو فا¡نيف
ال¿Ìك عن مصونيّـته اXع� هذا ويbزم واbXءمة@, ا�ستقامة عن والتجاوز وا¡ّدة

وا¡قيقة@/ ا�عتدال عن خارجة حاّدة أقوال من والنصاري الzود يقوله ØFوع
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٣٤٥ حنک

والعـبادة ين للدِّ الوجه وٕاقامَة r والقُنوَت للحّق Òoوالتسل إ�سbم أّن فظهر
ومن ا¡نفـيّة آثار من كلُّها اXبطلـون@: يقـوله ØFع ه ØEوالتـ ين الدِّ ã| له بإ�خbص

لوازمها@/

بأن يكـلّف الكـتاب أهل من فرد كّل أّن أ�خ�ة@: الكرZة ا̀�ية من ويظهر
وعن �ًÊ¾و Zيناً واXيل والشّدة ا¡ّدة عن Tفوظاً ساXاً دينه برنا¶ ã| ÓDمستق يكون

أو4@/ بطريق أيضاً اXسلم� أفراد يشمل ا¡كم وهذا والتفريط@, إ�فراط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنک@:

وأسباب@, َسَبب مثل أحناك وbعه مذّكر@, وغ�ه إ�نسان من نَک Ò¡ا ـ مصبا
باب من َحنكاً وحنكتُه َحَنَكه@, به ودلكت وLوه مضغت[راً Iنيكاً@: Ø ã*الص وَحنَّكت

نوك@/ ÒTو نَّک ÔT فهو كذلک@, وقتل@: ÍÈب
من يقاربه ما عليه Jمل Øj أ�عضاء@, من عضو وهو واحد@, أصل حنک@: ـ مقا
ٕاذا Ø ã*الص حّنكُت يقال fه@, Ï½أق إ�نسان@, َحنَک نَک Ò¡ا فأصل ا�شـتقاق@, طريقة
سواداً أشّد هو ويقال Tنوك@/ فهو وحنكته نَّک@/ ÔT فهو Mَنكه@, دلكته Øj ا¦ر مضغَت
أ�رض ا�راد احتنک ويقال: سواده@/ فهو َحلَكه وأمّا منقاره@, وهو الغراب@, حنک من
عليه ا¤مول ومن حنكه@/ فيبلغ يأ@كله ٔ�@نّه صحيح قياس وذلک نبxا@, ع- çأ ٕاذا
ـ Wًَقلي Gّٕا يَّتَُه ذُرِّ Gٔحَتِنكنَّ تعا4@: rا كتاب ã| ومنه احتنا@كه@, وهو ء ãÏ¿ال استئصال
احتنا@كاً ّن السِّ واحتَنكته التجارُب وحنّكَتُْه ء@/ ãÏ¿ال يستأصل Fك كّلهم@, م Øyاُغوي أيى

غايته@/ ٕا4 والبلوغ أ�مر ã| التناهيى ٔ�@نّه الباب من فهو تَنک@, ÔT ورجل
َسـن@, الرَّ فيه ã| جعلَت ٕاذا َحنْـكاً وأحِنكُـه أحنُكُه الفرَس حنكُت ـ صحا
وحنكُت علzم@, Øٔ�ستول� ُيريد الفّراء@: قال ـ يَّتَه ذُرِّ َوGٔحتِنكَنَّ ـ احتنكتُه وكذلک
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حنک ٣٤٦

اßXنقار نَک@: Ò¡وا ْنكة@/ Ô¡اËº�ٕوا استحَكم@, جُل@: الرَّ واحتَنَک وأحgته@, فهمتُه َء@: ãÏ¿ال
من قَـن الذَّ Iت ما نَک@: Ò¡وا حالٌِک@/ مثل حانٌِک وأسوُد الُغراب@/ َحنَِک ِمثُل أسوُد ـ

نَک@/ Ò¡ا Iت من الِعFمَة ُيدير أن وهو ,@ يى التلحِّ والتَّحنّک@: وغ�ه@/ إ�نسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�شـتقاق ولعّل الذقن@, Iت ما العضو هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ء ãÏ¿ال وجعل وإ�حاطة والتسّلط مع�ا�ستيbء مفهومها من ويستفاد / ّ انðاعيى مyا

ا�ختيار@/ Iت
التسـّلط معـ� أو العضـو ذلک مع� اسـتعGFا موارد ã| يbحـظ أن و�@بّد

ا¢صوص@/ الفهم ã| استعGFا مورد ã| Fك وا�ستيbء@,
/@٦٢ . ١٧ ـ Wًَقلي Gّٕا يَّتَه ذرِّ Gٔحتِنكنَّ الِقياَمِة يَوِم ٕا�× رتَِن أخَّ ßL لَ

طرق ٕا4 وأسوقهم علzم ã4وأستو ا¡نک ã| َسن الرَّ وأجعُل با¡نَک آخذ أيى
اXِضّلة@, وا̀�راء الفاسدة والعقائد أ�فكار جهة من بٕاضGbم ٕامّا وا�حتناك ـ الّضbل
نـاحية من وٕامّا النفسـانّية@, الصفات وخبائث أ�خbق رذائل رسـوخ جهة من أو

اyXّية@/ والعادات مة ا¤رَّ أ�عFل بٕاتيان ا�عتياد
مـقهوراً ÇQعله إ�نسان ã| واُدZت ثبتت ٕاذا الثـbثة أ�صناف هذه من فكّل
م ß ßwُقلو × Ò	َع ا3ُ Ò Òrَخ ـ@ مرحلة ٕا4 ينxيى أن ٕا4 ا¡نـک@, ã| ×bلXا َسـن كالرَّ مغلوباً@,

ِعِهم@/ Ö Òd َوَع	×
احتنا@كه@/ الّرجoومن الشيطان من rبا نعوذ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٤٧ حّن

حّن@:

صـوت مع ذلک يكون وقد والرّقة@, إ�شـفاق وهو واحـد أصل حّن@: ـ مقا
صوت غ� من ذلک يكون قد قوم@: وقال وطyا@/ ٕا4 ِنزاُعها الناقة@: فحن� بتوّجع@/
ٕاليـه يستند كان الّذيى ذع ß�ا َحنـ� ã| جاء الّذيى فكا¡ديث الصوت@: فأمّا أيضاً@/
ِمن َحناناً َو ـ@ الّرaة نان@: Ò¡وا ٕاليه@/ ا�ستناَد َك ÒWف اXن# له ُعمل ØXا �ص� rا رسول
ّنة@: Ò¡وا رaة@/ بعد ورaة حنان بعد َحناناً أيى وَحنانيک رaتک@, أيى وَحنانک ـ َلُدنّا

صاحبه@/ ٕا4 ّن ß ÒJ Fyم bًك ا¡ن�ٔ�ّن من واشتقاقها الّرجل@, امرأة
عـطفت وَحـناناً@: َحـنّة ÍÈب@: بـاب من أِحنُّ ء ãÏ¿ال ع- َحننـت ـ مصبا
مكّـة بـ� واٍد مـصّغر@: وُحنَ� ولدها@/ ٕا4 اشتاقت َحنيناً@: اXرأة وحّنت ت@/ Øaوتر
Ø ã*النـ أّن ُحـنَ�@: وقّصة البقعة@/ مع� ع- يؤّنث وقد من½Íف مذّكر هو والطائف@,
بقيت وقد وثقيف@, َهوازن لقتال مyا خرج Øj \ان@, سنة رمضان ã| مكّة فتح �ص�
أمّدهم Øj اXسـلمون@, انكشف التbا�مـعاِن ØFفل ٕا4ُحنـ�@, فسار رمضان@, من أيّام
سـار Øj وعـياGم@, أمواÇGم وغنموا فهزموهم اÌ¿Xك� وقاتلوا فعطفوا بن½Íه@, rٕا4ا اÌ¿ÇXكون واÇuزم فـاقتتلوا rا رسـول خيل وتبعـت أوطاس@, ٕا4 اÌ¿Xكون

أيضاً@/ مyا اXسلمون sوغ الطائف@,
نان@: Ò¡وا حاّن@/ فهو َحنيناً ّن ÒJ ٕاليه َحّن النفس/ وتوقان الشوق ن�: Ò¡ا ـ صحا
الرaة@, ذو نّان: Ò¡وا َلُدنّا@/ ِمن َحناناً َو تعا4: قوله ومنه َحناناً, ّن ß ÒJ عليه َحنَّ ـ الرaة
رّب يا وَحنانَک تقول@: والعرب ترّحم@/ عليه@: Ò ØïIو وأبرق@, واسع أيى حنّان وطريق

صّد@/ :@ نُّ Ô ÒJ ã Ùع� وحّن رaتک@/ أيى ]ع�واحد رّب@, يا وحنانيک
الرaة@, وهو نان Ò¡ا تصغ� يكون أن Nوز ُحن�@: ـ ٣١٣ . ٢ البلدان معجم
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حّن ٣٤٨

:@ ã-يÇÎ»ال وقال ا�ّن@/ من ّ حيى وهو ّن@, ß¡ا تصغ� يكون أن وNوز /@oترخ تصغ�
/ البَكريى عبيد ãèعن@أ حكاه الَعFليق, من وأظنّه قال: ِمهbئيل, بن قانية Mن�بن يى Ùd
وقال از@/ Ò£ا ذيى Pنب واٍد وقيل الطائـف@, قبل واٍد هو وقيل مّكة@, من قريب وهو

/@bًمي Ì¿ع ِبضعة وب�مكّة بينه وقيل ليال@/ ثbث وب�مكّة بينه :@ الواقديى
صوtا أيى حنيyا ع-معني�@: الناقة َحن� الليث@: قال ـ ٤٤٦ . ٣ الxذيب
الّذيى نّان@: Ò¡وا صوت@/ غ� من ولدها ٕا4 نزاعها أيى وحنيyا ولدها@, ٕا4 اشتاقت ٕاذا
الّرaة وبالتخفيف@, ,oع�الّرح[ rا أÊºء من ٕانّه : ãèابن@أ�عرا وعن ء@/ ãÏ¿ٕا4ال Jّن

والوقار@/ واGيبة وال#كة والّرزق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXقتضية القـلب ã| ا¢Çصوصة الرقّـة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
و� اXطلق إ�شفاق و� الّرaة و� اXطلقة الرقّة مفهومها وليس والّرaة@, لbٕشفاق

وغ�ه@/ ا�شتياق
rا صـفات من وهو ,@ ãæالروحا لbٕنسان اXمـتازة الصفات من الصفة وهذه

ا¡نّان@/ العليا أÊºئه من فٕاّن تعا4@,
القلب@/ ã| واòشونة الغلظة ويقابلها

خاشعاً خاضعاً قلبه فيكون وٕايتائه@: rا جانب من نان Ò¡با العبد اتّصف وٕاذا
القلب تزكية بعد Jصل ا Ø̂ ٕا اXقام وهذا ,@rا ã|و r وحب ورaة خشية له ,@r bًِّمتذل
مستعّداً طيِّباً طاهراً ليكون وأ�خbق@, أ�فكار من والسيِّئات أ�رجاس عن وtذيبه
. ٧ ـ َربِّه بٕاذِن َنباتُُه ُرُج Ö ÒO الَطيُِّب الَبَلُد ـ@@َو والسكينة والّرزق وال#كة الّرaة لEول

/@٥٨
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٣٤٩ ح�
/@١٣ . ١٩ ـ َوَز@كاةً َلُدنّا ِمن َحناناً َو َصِبيّاً كَْم Ô¡ا َوآَتيناُه

وtذيب الðكية عن عبارة والزكاة واXعرفة@, والفصل Ø ãاليقي� العلم هو فا¡كم
وآتيناه أيى ع-ا¡كم معطوفاً كَسbم مصدر نان Ò¡وا الباطن@والّصفاء@, النفس@وطهارة

َحناناً@/

من ٕاّ� Iصل � القلب ã|ا¢صوص واللّطف الرقّة وتلک نان Ò¡ا أّن \O@و�
وٕايتائه@/ موهبته ومن rا عند

/@٢٥ . ٩ ـ àُحَن� َويَْوَم ٍة Òَكث� َمواِطَن ã| ا3ُ @كُم ÒÍ Ò½ نَ َلَقْد
اXسلمون وكان الطائف@, قبل مكّة من Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ã| ُحن� ٕا4غزوة ٕاشارة

كث�ة@/ ُعّدة مع ألفاً Ì¿ع ãٕاث�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:
تðّوج فلم وأشفقت عطَفْت َحنْواً@: وIنُو ã� Ö ÒI ع-ولدها اXرأة َحَنِت ـ مصبا
ٕاذا للّرجل ويقال ثنيته@/ َحنْواً@: أحنوه وَحنوته َحنياً أحنيه العوَد وَحَنْيُت أبzم@/ بعد
ناء@, Ò¡با خّضبxا يدها اXرأُة وَحنّأت نّو@/ ÒTو Ø ã� ÒT فهو الّدهر@, حناه الك#@: ا�Lمن

لغة@/ نفع@: باب من والتخفيف

َحنْواً ء ãÏ¿ال حنوت يقال@: وتعّطف@, تعّوج ع- يدّل واحد@, أصل حنو@: ـ مقا
حنت ومنه أحناء@/ وbعه أيضاً@, بذلک يى Ù Ôd ال«Ìج وِحنو َحنياً@/ عطفته ٕاذا وحنيته@:
وناقة علzم@/ تعطّفها من وهو أبzم@, بعد من تðّوج n ٕاذا وذلک Iنو ع-ولدها اXرأة
وأمّـا /@ الواديى منعرج نية@: Ò¤وا /@ ãينح� ء ãÏ¿ال �Lوا احِديداب@/ ظهرها ã| َحنواء@:

معروفان@/ فنبتان ناء@: ß¡وا نوة Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حوب ٣٥٠

والتحقيق@:
ذ@كرناها ا Ø̂ وٕا ا£يد@, القرآن ã| تستعمل n يائيّة أو واويّة معتلّة اXاّدة هذه أّن
مللت ã| Fك Hفيفاً@, إ�بدال ¡قه قد التضعيف أّن الظاهر فٕاّن السابقة@, اXاّدة oلتتم

أيضاً@/ اXع� ã| حصل فقد الّلفظ ã| حصل قد التخفيف أّن Fوك ومليت@,
خاّص ع-تعطّف تدّل الياء ã|و التعّطف@, ع- تدّل واواً التضعيف أبدل فٕاذا
التعطّف فيكون أشّد الياء ã| وا�نكسار التخفيف فٕاّن أيضاً@, الظاهر ã| كث� واLناء

أشّد@/ أيضاً فيه

ع- يدّل ٕا4 حرف فٕاّن ع-وٕا4@, Mرف حّن ماّدة استعFل هذا@: من وقريب
واKفاض@/ الكث� اXيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوب@:

,@ ØËÉبال وب Ô¡ا Ëº�ٕوا /@j�ٕا @ا@كتسب ٕاذا قال@: باب من َحْوباً حاَب ـ مصبا
اòطيئة@/ وبة@: Ò¡وا /@o] لغة والفتح ا¡جاز@, لغة ØËÉفال لغتان@, اXضموم@واXفتوح وقيل
متقاربة@/ وكلّها مسكنة@, أو حاجة أو jٕا4ٕا يتشّعب واحد أصل حوب@: ـ مقا
إ�نسان Òjما@يأ ْوبة@: Ò¡وا كب�اً@/ َحْوباً@ ـ َكب�اً @ َحوباً كاَن ٕانَُّه@ ـ j�ٕا ْوب@: Ò¡وب@وا Ô¡فا
التوّجع@/ التحّوب@: ويقال ,@ Øj@يتأ كذا@: ِمن يتحّوب وفbن وLوها@, كاُ�ّم عقوقه ã|

َت@, ß\أ أيى بكـذا@, ُحـبَت ويقال مثله@, وا¡اُب ,@j�ٕا :@ ØËÉبال وب Ô¡ا ـ صحا
ãبـ� ã| ã4و وِعياً�@/ َضَعفة أيى ا@, ÔGأعو َحْوبًة ã4 وأّن وِحيابًَة@/ وَحْوبًة َحْوباً وُب ÒI
ُحرمة كّل وهيى قبلها@, ما Ì»انك ٕاذا الواو فتذهب َحْيبة@, يقول وبعÎÉم َحْوبَة فbن
اGّم آخر@: موضع ã|و رحم@/ ذات كّل من ذلک غ� أو بنت أو اُخت أو اُّم من تُضيع
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٣٥١ حوب

وا¡اجة@/ اXسكنة أيى ْوبة Ò¡ا به rا ا¡َق ويقال وا¡اجة@,
يعود@/ Øj ماله يذهب الّذيى ب@: وَّ Ô¤وا ا¡اجة@/ ْوبة@: Ò¡وا ـ ٢٦٨ . ٥ الxذيب
وب Ô¡فا لغتان@, Yا الفّراء@: عن القلب@/ ُروع ْوباء@: Ò¡وا َحْوبًة@/ وحاَب /@j�ٕا وب: Ô¡وا
خالد@: وقال والبbء@/ واGّم الغّم وب Ô¡ا :@ Ø ãèأ�عرا ابن وقال /@j�ٕا ومعناYا ْوب@: Ò¡وا
رّب �ص�@: Ø ã*الن ودعاء والشّدة@, ْهد Ò�ا ْوب Ò¡ا :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن الوحشة@/ وب Ô¡ا
ـ@@ٕانَُّه قوله من وهو ,@jأXا ãيع� ã8ََحْوب عبيد@: أبو وقال /@ ã8َحْوب واغِسل ã8تَوب تقبّل
ُ�جاهد أتيتک ã Ùæٕا فقال �ص� Ø ã*الن çأ bًرج ٕاّن ا¡ـديث@: ومنه كب�اً@/ َحْوباً@ @كاَن
ما وبة Ò¡با يريد عبيد@: أبو قال فجاهد@/ ففzا قال نعم@, قال َحْوبة@؟ ألَک قال معک@,
حرمة @كّل وهيى خاّصة@, ع-اُ�ّم العلم@يتأّوله وبعض@أهل ُحرمة@/ من ضيّعه به@ٕان jيأ

غ�ها@/ أو بنت أو اُخت أو اُّم من تركها ٕان تضيع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ÇØWن أو عــيا�ته من حقـوق تضييع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
أقوي ومن Uصـوص@, شـديد تضييع وهذا ويده@, سـلطته Iت وهم ٕاليه يعتمدون

/@j�ٕا مصاديق
والُغسل@اËºمصدر مصدر كالغَْسل @اËºمصدر ØËÉوبال مصدر, ْوب@بالفتح Ò¡وا

اXصدر@/ من Iّصل ]ع�ما
يشاwها وما النفس@, ã| اXسكنة أو ا¡اجة هو أ�غلب@: ã| العمل هذا ومبدأ

وا�بتbء@/ الضعف نقاط من

اُ�خت: أو اُ�ّم أو البbء, أو ا¡اجة ع-اXسكنة@أو وب Ô¡ا ٕاطbق و�O\@أّن
مطلقاً@/ � وبلحاظه القيد هذا Iقّق ٕاذا
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حوت ٣٥٢

التضييع@/ معرض ã| هيى عائلة أيى حوبة@: ألَک ـ �ص� fع�قوله
/@j�ٕا ع-مطلق ٕاطbقه يصّح bف :@j�ٕا وهكذا

م Ô ÒGأموا تأ@كلوا G ـ الكرZة ا̀�ية ã| وغ�ه j�ٕا دون به التعب� لطف ظهر فقد
/@٢ . ٤ ـ َكب�اً ُحوباً كاَن ٕانَُّه@ أموالكم ٕا�×

سـلطته Iت لكوuم ا¡وب@, مصاديق أعظم من اليتامي أموال تضييع فٕاّن
ضعفاء@/ م Øuفٕا وا¡فظ@, والتأييد ا¡Fية منه ويتوقّع

والتوّجع الشديد التأّثر وهيى ْوب@, Ò¡ا بعد ا¡اصلة ا¡الة هو التحّوب@: ٕاّن Øj
/@j�ٕوا التضييع ã| عمله من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوت@:

وا�Çمع ـ وت Ô¡ا فالتَقمُه ـ مـذّكر وهو مک@, السَّ من oالعظ ا¡وت@: ـ مصبا
ِحيتان@/

فا¡وت@: َوغان@/ والرَّ ا�ضطراب من وهو منقاس@, صحيح أصل حوت@: ـ مقا
ٕاذا فbن ã�َحاَوت تقول@: والعرب مستِقّر@/ غ� أبداً مضطرب وهو َمک@, السَّ من oالعظ

/@ ãراَوَغ�
وحات ال«Êء@/ ã| برج وت@: Ô¡وا يتان@/ ß¡ا وا�مع مكة@, السَّ وت@: Ô¡ا ـ صحا

راوَغک@/ ٕاذا فbٌن ã�َوحاوت حوَله@/ حاَم أيى وت ÒJ ء ãÏ¿ع-ال الطائر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يريد Lوه مال ٕاذا ٕاليه راغ يقال َوغان@, الرَّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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٣٥٣ حوت

ُيريد اXاء ã| وZيل وNريى يتحّرك َمک السَّ كان وØXا ا�حتيال@, سبيل ع- شيئاً منه
فسمِّيى اXيل@وا¡ركة@وا�حتيال, هذا منه يُري @Iصيل@ذلک@دا_اً ã|@تالJو وغذاًء صيداً
القيد وهذا اòصوصّية@, هذه ويbحظ@فيه به@, اXتظاهر السمک فا¡وت@هو با¡وت@,

منه@/ oالعظ وهو أ�ع�@, قبال ã| واXتظاهر اWXاءيى ع-السمک ٕاطbقه يbزم
/@١٤٢ . ٣٧ ـ oُمل َوُهَو وُت Ô¡ا التََقَمُه َف

/@٤٨ . ٦٨ ـ َمكظُوم َوهَو ناديى ٕاذ وِت Ô¡ا َكصاِحِب َتكُْن Gَو

صار اُمـورهم@: وٕاصbح هدايxم ã| يسـتقم nو يص# nو قومه من أبَق ØFفل
وناديى اXسبِّح�@, من وكان واستغفر وتنبّه تاب أن ٕا4 ا¤تال@, للحوت ولقمة صيداً

اXعت#ون@/ منه فليعت# مو�ه@, عن آبقاً كان مَص�مَن وهذا مكظوم@/ وهو ربّه
الّشيطاُن @Gّأنسانيه@ٕا وَت@َوما@ Ô¡َنِسيُت@ا @ ã Ùæ F///@فٕا Ô Òtَنِسيا@حو@Fy َمَع@بَيْ Ö ÒV َبَلغا@ @ ÚF َفلَ

/@٦٣ . ١٨ ـ أذ@كره@ أن

ٕا4 سائر هو ٕاذ �ع�@, ÏºوX وصيداً غذاء اXورد هذا ã| يكون ا¤تال السمک
ا�مع@, bع مقام وهو اXع� وMر الظاهر Mر البحرين@, Vمع يبلغ ٔ�ن ومريد الgال
وظائف Jفظ أن اXقام هذا ٕا4 البالغ يكون أن و�زم والدعوة@, للرسالة يستعّد Ø8ح
ا�انب�@/ من ء ãÏ¾ عنه يفوت � وأن اXقام�@, bِك ٕا4 يتوّجه وأن والباطن@, الظاهر
بـا¡وت التـعب� لطف يظهر وwا الكرZـة@, ا̀�ية تأويbت من اXعـ� وهذا

البحر@/ ماّدة فراجع ال¿Ìيفة@: ا̀�ية ظاهر وأمّا الروغان�@, �لوجود
/@١٦٣ . ٧ ـ م ß ßx َسبْ يَْوَم م Ô Ôuحيتا تأتzم ٕاذ

تعا4@/ أمره وOالفون يَْعدون وهم السمک@, صيد عن Wنوعون هم يوم أيى
وصيوداً أرزاقاً والّرزق@: الصيد طلب ã| ا¤تال� ا¡يتان تعا4 rا جعل وقد
واXعنويّة الروحانيّة لطلب عيد يوم السبت يوم وجعل مؤمن�@, مطيع� داموا ما Gم
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حوج ٣٥٤

للحيتان@/ والّرزق الصيد وطلب Gم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوج@:

الّرجُل وحاَج وحوائج@, وحاجات اGاء Mذف حاج bـعها ا¡اجة ـ مصبا
بـالواو bعه وقياس ِوج@, ÔT فهو ا¡اجة من أ@كرَم وزان وأحَوَج احتاج@, ٕاذا Jوج@:
غ� ويقول ينكره وبعÎÉم وَمفاليس@, مَفاط� مثل اويج ÒT يقولون والناس والنون@,

كذا@/ ٕا4 rا أحوجه فيقال ياً متعدِّ أيضاً الرباعيى ويستعمل مسموع@,
واحـدة فا¡اجـة ء@, ãÏ¿ال ٕا4 ا�ضـطرار وهو واحـد@, أصل حـوج@: ـ مقا
حـاَج أيـضاً@: ويقال احتاَج@/ الّرجُل@: أحَوَج ويقال ا¡اجة@/ ْوجاء@: Ò¡وا ا¡اجات@,

]ع�احتاج@/ وج ÒJ
غ� ع- وَحوائُج@, وِحَوٌج وحاجاٌت حاٌج وا�مع معروفة@, ا¡اجة ـ صحا
أنكـره ا Ø̂ وٕا موّلد@, هو ويقول ينكره ّ أ�صمعيى وكان حائجـة@, bعوا م Øuكأ قياس@,
َحوجاَء به َصدريى ã| ما ويقال@: العرب@/ كbم ã| كث� فهو وٕاّ� القياس@, عن òروجه

ِمرية@/ و� شّک و� لَْوجاَء@, و�

Tّبته@/ مع ٕاليه الفقر ء@: ãÏ¿ال ٕا4 ا¡اجة ـ مفر
هـيى ا¡Çاجة@: أّن وا¡Çاجة@: الفـقر بـ� الفرق ـ ١٤٦ ّ للعسـكريى الفروق
كان ٕاذا وذلک عقل@, ٕا4 Jتاج وفbن ُخزمة ٕا4 Jتاج الثوب يقال وGذا النقصان@,
جهل من أيى حاجة@@, أو جهل من ٕاّ� يكون � الظلم اXتكلِّمون@: قال وGذا ناقصاً@,
مفتقر فbن قوGم@: فأمّا /@ الِغ�× خbف والفقر الغ�@/ بظلم ج#ه زاد نقصان أو بقبحه

حقيقة@/ ٕا4عقل وTتاج استعارة@, فهو ٕا4عقل
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٣٥٥ حوج

ا¡Çاجة@, ٕا4 سـبب النـقص أّن وا¡ÇÇاجة@: النقص ب� الفرق ـ ١٤٧ وقال
Dوفـ تاج ÒJ ما ã| يسـتعمل ٔ�@نّه ا¡اجة من أعّم والنقص لنقصـه@, Jتاج فا¤تاج

تاج@/ ÒJ@�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والِغ�× ,@ الِغ�× مقابل ã| فالفقر@: والنقص@/ والفقر ب�ا¡اجة الفرق ظهر قد أ@نّه
ا�حتياج@/ عنه معنوّية@,@Mيث@يرتفع ماّدّية@أو معونة, قّوة@أو مال@أو إ�نسان@ذا كون هو
وهو معنوّية@, أو ماّديّة وقّوة وثروة مال ذا يكون � أن وهو ذلک@, خbف ع- والفقر

نف«Îا@/ ã| ملحوظة وحالة ,@ الِغ�× دون Uصوصة مرتبة
النـقص oوتـتم التـgيل ٕا4 النـظر باعتـبار ملحوظة فهيى ا¡اجة@: bRف

معنويّاً@/ أو ماّديّاً الفائت وج#ان
نقص@/ فيه لوحظ ٕاذا الفقر آثار من ا�حتياج يكون وقد

عِدم@/ ÔXا منه وأشّد اXسكنة@, الفقر من وأشّد
صفة@/ أو نظر أو ّ ماّديى أمر ã|النقص رؤية من اXنبعثة هيى فا¡اجة
/@ ٨٠ . ٤٠ ـ ُصدوِركُم ã| حاجًة zا َعلَ ِلَتبُلُغوا َو َمناِفُع فzا َوَلكُم

لكم أّن واXع� أ�صل@, ã| مصدر وهيى وا�ستعطاء@, مع�الطلب ا¡اجة ã|و
الطَِّلبات من صدوركم ã| ما ظهورها وع- اXرا@كب wذه وتصلون منافع@, أ�نعام ã|

ٕاليه@/ وIتاجون تستدعون وما
/@١٠ . ٥٩ ـ اُوتوا ا Ø ßW حاَجًة ُصدوِرِهم ã| ُدوَن ß ÒN Gََو

اوتوا@/ ا ØW وطلباً واستعطاًء استدعاًء صدورهم ã| أ�نصار Nد � أيى
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حوذ ٣٥٦

.@@١٢ ـ َقضاها يَعقوَب نفِس ã| حاجًة Gّٕا ٍء ãÏ Ò¾ ِمن ا3ِ ِمَن م Ôyَع ãNيُغ كاَن ما
/@٦٩

ويطلب يستدعيى ما جهة من ٕاّ� ء ãÏ¾ من وحgه rا أمر من ãيُغ� كان ما أيى
فـقط ٔ�مـره امـتثال العمل فهذا واِحٍد@, باٍب ِمن َتدُخلوا G قوله@: من عyم يعقوب

آخر@/ أثر له وليس

wا@/ التعب� لطف أيضاً وظهر اXاّدة@, هذه مفهوم حقيقة ظهر فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوذ@:

ومنه وسـطه@, وهو الفرس ظهر من اللِّبَد موضع الباب@: وزان أ¡Çاذ ـ مصبا
عـليه واسـتحوذ ا�سـتعارة@/ ع- الظهر@, خفيف يقال Fك ا¡اذ خفيف رجل قيل@:
وأتقyا@/ أ�شياء حذق الّذيى :@ ّ وأ�حوذيى منه@/ يريده ما ٕا4 واسBله غلبُه الشيطان@:
أ�مر@/ ã| �Ìºعة� وانgاش وال«Ìعة اòفّة من وهو واحد: أصل حوذ@: ـ مقا
: ّ وأ�حوذيى بُعنف/ ساقها ٕاذا Jوذها, اُتُنَه Fر ß¡ا حاذ ويقال الس�ال«Ìيع@/ فإ�حواذ:
ومـن القطاة@/ جناحا وأ�حوذيّاِن@: وأتقyا@/ أ�شياء حذق الّذيى اُ�مور ã| اòفيف
ومـن غـّيه@/ من يريد ما ٕا4 وساقه غلبه ٕاذا وذلک الشيطان@, عليه استحوذ الباب@:

ا¡اذ@/ خفيف هو أيضاً الباب عن الشاّذ
وُحذته َحْوزاً@, أحوزه َء ãÏ¿ال ُحزت قوGم من أفعل وأحَوذ ـ ٢٠٥ ا�شتقاق

َسوقه@/ وأحسنَت bعتَه ٕاذا َحْوذاً@: أحوذ
وأحوذtا َحْوذاً أحوُذها إ�بَل ُحذت تقول ال«Ìيع@, السوق ْوذ@: Ò¡ا ـ صحا
ã| اXشمِّر :@ ّ أ�حوذيى :@ ّ أ�صمعيى وقال ¡ذقه@/ ء ãÏ¿ال ã| اòفيف :@ ّ وأ�حوذيى مثله@/
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٣٥٧ حوذ

وهذا غلب@, الشيطان: عليه واستحوذ ء@/ ãÏ¾ مyا عليه يشّذ � الّذيى Gا القاهر اُ�مور
كلّه الباب هذا زيد@: أبو وقال واستصوب@, اسWَوح جاء Fك أصله ع- بالواو جاء
تقول@العرب@@استصاب@واستصوب@واستجاب@واستجوب, Nوز@أن@يتكّلم@به@@ع-@أ�صل,@@
ع- َنغلب Òn@أ أيى َعَليكُم@@, َنْستَْحِوذ@ Òn@َأ ـ@ تعا4 وقوله عـندهم@/ مّطرد قياس وهو

ع-مَوّدتكم@/ ã4ونستو اُموركم
وذ ÒJ حاَذ الليث@: وقال الشديد@/ الس� وإ�حواذ@: وذ Ò¡ا ـ ٢٠٩ . ٥ الxذيب
wا Oاطبون اXنافقـ� عن حكاية تعا4 rا وقال َحوطاً@/ وط ÒJ حاَط ]ع� َحوذاً
أيى َء ãÏ¿ال أحوَذ طالب@: أبو وقال اXؤِمن�@/ َعَليكُمو^نعكُممن نستحِوذ Òn@َأ ـ الكفّار
اسـتو4 ٕاذا اُتُنه ا¡Fر وحاذ حواه@/ ٕاذا كذا@: ع- استحوَذ يقال ومنه وضّمه@, bعه

وbعها@/ علzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ستيbء مع ال«Ìيع والسـوق السـ� هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحد أ�صل أّن
واÇòفّة والغـلبة@, وإ�تـقان@, ا¡Çذق@, ع- تطلق أ�صل هذا و]ناسبة وإ�حاطة@/

وغ�ها@/ ,@ ØËÉوال والسوق@, وا�مع وال«Ìعة@,
ومـثل سـ�ه@, ã| ال«Ìعة وسيلة Fuلكو الطائر جناحيى ع- تطلق وكذلک

السوق@/ وسيلة لكونه الفرس ظهر ا�ناح
ولعّل حوي@/ حوم@, حوط@, حوز@, ـ ماّدة :@ Óومع� لفظاً اXاّدة هذه من ويقرب

أ@ك#@/ اشتقاقاً Fyبي
/@١٩ . ٥٨ ـ ا3ِ ِذ@كَْر َفأْنساُهم ْيطاُن الشَّ ُم ß Öz َعلَ ٕاْستَْحَوذَ
يريد@/ ما ٕا4 Ìºيعاً يسوقهم علzم وأحاط استو4 أيى

www.attaweel.com



حور ٣٥٨

/@١٤١ . ٤ ـ اXؤِمن� ِمَن َنعكُم Ò̂ َو َعَليكُم َنْستَحِوذْ Òn@َأ قاُلوا
أعدائكم@/ من لكم حافظاً عليكم مستولياً وتشxون [يلون ما ٕا4 بالسوق

ٕا4 إ�نسان يسوق � الشيطان فٕاّن ع-الطلب@: الداّل التعب�با�ستحواذ وأمّا
ٕاليه ويوحيى الفاسـد الرأيى ٕاليه ãbويل ٕاليه السلوك منه يطلب بل والقهر با�# ّ الغيى

اXنافق@/ الّرفيق وكذلک الّضbل@/
وا�ستيbء@/ وا�ستعbء ع-الغلبة يدّل ع-@: ـ Mرف واستعGFا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حور@:

يـدور أن والثالث الرجوع@, وا̀�خر لون@, أحدها اُصول@, ثbثة حور@: ـ مقا
عمرو@: أبو قال سوادها@/ شّدة ã| الع� بياض شّدة َور Ò¡فا أ�ّول@: فأمّا َدوراً@/ ء ãÏ¿ال
قيل ا Ø̂ وٕا قال@: َحَور@, آدم ãب� ã|وليس والبقر@, الظباء مثل الع�كلّها تَسوّد أن َور Ò¡ا
ã| َور Ò¡ا ما أدريى ما :@ ّ أ�صمعيى قال والبقر@, بالظباء ن Ù{ُش ّن Øu@�ٔالع� ُحوُر للنِّساء
عي«Ï@�عليه@السbم�@ا¡واريّون ويقال@ٔ�صحاب بيّضxا, الثياب: ويقال@حّورت الع�@/
/@ ّ نا¼Íَحواريى @قيل@لكّل Øj أ�صل, هو هذا يبيِّضوuا, الثياب@أيى Jّورون م@كانوا Øu@�ٔ
فـيقال الرجـوع@: وأمـا احِوراراً@/ ابيّض ء ãÏ¿ال واحورَّ الِبيض@, النّساء وا¡واريّات@:
مصدر ْور Ò¡وا ُحوٍر@, ã| الباطل تقول@: والعرب ـ ور ÒJلَن أن ظَنَّ ٕانَُّه ـ رجع أيى حار
الزيادة@, بعد النقصان وهو ـ الكَْور بعد ْور Ò¡ا من rبا نَعوُذ ويقال رجع@, َحْوراً@: حاَر
وَحويراً@/ ورة Ô ÒTو وِحواراً َحواراً Ú ã4ٕا رجع fا كلّمتـه وتقول@: كاَر@, بعدما حاَر ويقال
ويراً@: ÒI اÔò'َة َحّورُت ويقال@: الة@/ Ò¤ا فzا تدور ã8ّال اòشبة ور ß¤ا الثالث@: وأ�صل
ُحوار الباب عن شّذ ا ØWو ا¡اّر�@/ مر Ò�وا �الرماد لَّة ÒXا ã| لتَضعها وأدرtا ا Òtهيّأ ٕاذا

ولدها@/ وهو الناقة
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٣٥٩ حور

ا¡اّج@, Tمل والَمحارة حارات@/ وا�مع منازGا@, تتّصل لّة Ò¤ا ا¡ارة ـ مصبا
بـياÎÈا بـياض اشتّد تعب@: باب من َحَوراً@: الَع� وَحِوَرت أيضاً@/ الصدقة وتسّمي
يقال و� الظباء@, كعيون كلّها �ا¡دقة� قلة ÔXا اسوداد َور@: Ò¡ا ويقال سوادها@, وسواد
وقـيل بـيّضxا@/ ÇIويراً@: الثـياب وحـّورت حورها@/ مع للبَيضاء ٕاّ� َحوراء للمرأة
وقـيل يـبيِّضوuا@, أيى الثياب رون Jوِّ كانوا م Øu@�ٔ َحواريّون �ع� Ï»عي ٔ�صحاب
َحوراً@: وحار /@ Óومع� وزناً ابيّض ء@: ãÏ¿ال واحوّر ذلک@, غ� وقيل ,@Í¼النا ّ واريى Ò¡ا
أحاَره@: وما رّده@, ا�واَب@: الّرجُل وأحاَر وIاوروا@/ الكbم راجعتُه وحاورته@: نقص@/

رّده@/ ما

قال@: غ�ه@, ٕا4 ء ãÏ¿ال عن الرجوع ْور Ò¡ا الليث@: قال ـ ٢٢٧ . ٥ يتغ�Øالxذيب ء ãÏ¾ وكّل قال@: حارتIور@, يقال اLدرت ٕاذا ا¡لق� ã|ضWاع �ما والُغّصة
تقول ا¢اطبة@, ã| الكbم مراجعة وا¤اورة ور@, ÒJ حاَر تقول فٕانّک حال ٕا4 حال من
وير@, Ò¡ا ا¤اورة واËº�ٕمن بكلمة@, أحار وما جواباً@, له وأحرُت اXنطق@, ã| حاورته
عن اXشاَورة@/ من كاÒXشورة ا¤اَورة من حورة ÒـXوا وِحوارYا@, َحويرYا dعت تقول
:@ ّ Çواريى Ò¡وا دوuا@, كان حال ٕا4 علzا كان حال من الراجع وا¡ائر :@ Ø ãèأ�عرا ابن
وا¡واريّات ,@ ّ َحواريى فهو لونه خلص ء ãÏ¾ وكّل اòالص@, ء ãÏ¿ال وأصله الناصح@,
أ�نـبياء خـلصاء ا¡واريّـون الزّجاج@: وقال وا�لود@/ أ�لوان النقيّات الّنساء@: من

عيب@/ كّل من ونُقّوا اُخلصوا الّذين اللّغة ã| ا¡واريِّ� وتأويل وصفوtم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرجوع ّ اòارجيى ا�ريان عن اòروج هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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حور ٣٦٠

/@ Ø ãبـاط� ّ معنـويى أو ّ ظاهريى ّ يى مادِّ أمر ã| فساداً@, أو صbحاً غ�ها@, ٕا4 حالة عن
السابقة@/ ا¡الة خbف ع- ا�ريان هو واXناط

والكـدر@, الدنس عن وتنظيفه الثوب تبييض ع- تطلق القـيد هذا وبلحاظ
عليه@, مس�ه عن وبيانه منطقه وٕارجاع اXتكلِّم اعWاض رّد مقام ã| تستعمل وكذلک

كbمه@/ ã| وا�ريان النفوذ ورّد استد�له ونقض حّجته بٕابطال

السـابقة ا¡الة عن اòروج وهو القيد@, wذا ملحوظ الدوران ]ع� فٕاطbقها
نفسه@/ ã|و هو حيث من الدوران � وباعتبارها@, الثابتة

هم ØFع وأعرضوا قومهم خالفوا Çم Øuفٕا أيضاً@: ّ واريى Ò¡ا ã| منظور القيد وهذا
جـديد دين عن وا�تّباع باZ�ٕان السابق@, ومذه}م ديyم مس� عن وخرجوا فيه

الو�ية@/ ٕا4 العداوة عن فرجعوا ,@ ّ ٕاGيى مبعوث Ø ã*ون
و¼Íßن اbXئكة@, nعا من وهّن مس�هّن عن خرجن قد ّن Øuفكأ ـ ور Ô¡ا وأمّا
حسن جالبوشكل لون ذيى ظريف لطيف ٕانسان ع-صورة تعا4 وٕارادته rا بأمر

ٕانسان@/ Xعا¾Ìة bًوقاب Vانساً كرZة@, وهيئة
اÇXطلق الدوران و� التبييض و� اXطلق الرجوع ليس]ع� ْور Ò¡ا أّن فظهر

بالثياب@/ بالع�و� وليسUصوصاً ,@Í½الن و�
وأمّـا ُسـود@/ Fعهb وَسـْوداء كأسود فَعbء bع فُعل فهو ُحور@: صيغة وأمّا

مصدراً@/ وار Ò¡ا ٕا4 منسوب فهو :@ ّ واريى Ò¡ا
اXاّدة هذه استعFل موارد ã| البيان ولطائف التعب� لطف يظهر التحقيق وwذا

/@hالكر القرآن ã|
/@١٤ . ٨٤ ـ وَر ÒJ لَْن أن ظَنَّ ٕانَُّه
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٣٦١ حور

الّدنـيا ã| أمره وجريان حالته أّن يَظّن ظهره وراَء كتابه ãçاُو الّذيى كان أيى
الزائلة@/ و¾Îواtا وحياtا ع-الّدنيا واطميناناً اعBداً ,@ Øتتغ� و� ستدوم اXاّديّة

/@٣٤ . ١٨ ـ ِمنَک Ô ÒOأ@ك أنا اِوُرُه ÔJ َوُهَو ِلَصاِحبُُه َفقاَل
/@٣٧ . ١٨ ـ أ@كََفْرَت اِوُرُه ÔJ َوُهَو صاِحبُُه لَُه قاَل

عن كان سواء وIكيمـه@, جريانه عن واÇXنع Ë½òا كbم نفوذ رّد فا¤اورة
مبطل@/ أو ّق ÔT

أمر جريان رّد Fyم واحد كّل يريد ومؤمن@, كافر رجل� ب� هناك فا¤اورة
عليه@/ وٕارجاعه بيانه وتغي� حالته ونقض صاحبه

/@٥٢ . ٣ ـ ِبا3ِ آَمنّا ا3ِ أنصار ُن Ö ÒL وارّيوَن Ò¡ ا قاَل
/@١١١ . ٥ ـ آَمنّا قالوا ãِوِبَرسو� ãè آِمُنوا أن Ò� واريِّ Ò¡ ٕا�ا أوحيُت َوٕاذ

نـ½Íوا Øj سـ�هم@, جريان وخالفوا ا¢الف� جامعة من خرجوا الّذين أيى
وار Ò¡با ب�الناس م¿Îورون فهم ويريد@/ ãÏÉيق ع-ما وعملوا به وآمنوا rا رسول

اُمورهم@/ جريان وتبّدل حاGم Øلتغ� ٕاليه@, ومنسوبون
ا¡Çياة ومن طائفxـم ب� من اòارجات فهّن النِّسـاء@: من واريّات Ò¡ا وأمّا
عليه ما ع- و¼Íن ألواuّن وابيّضت حا�tّن ت Øفتغ� اXدنّية@, ٕا4 الطبيعيّة البدويّة

/@bًوشك ولوناً ومنطقاً وأخbقاً وسلوكاً bًعم اXدنيّة ا�امعة أهل
/@٥٤ . ٤٤ ـ ع� وٍر Ô ßM جناُهم َوَزوَّ

/@٧٢ . ٥٥ ـ يام ßòا ã| َمقُصوراٌت ُحوٌر
هـيئة ٕا4 لة متحوِّ فهيى إ�نس@: من ـْوراء Ò¡ا كانت وٕان ا¡ـور@, مع� مّر ع-قد فصارت ا�نّة ã| بع� اغتسلت وقد bيل@, وشكل معتدلة جالبة وصورة حسنة
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حوز ٣٦٢

جهة@/ ّ أيى من متبّدلة حوراء فهيى حال ّ وع-أيى حسناء@, bيلة فتاة صورة
ã| وذ@كروا واXع�@, الّلفظ جهة من وح�ـ ـ حور ب�ماّدة بعÎÉم خلط وقد

ح�@/ فراجع wا@/ مربوطة غ� ãæمعا اXاّدة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوز@:

من وكّل وbعته@, ضممته وحيازة@: َحوزاً أحوزه ء ãÏ¿ال ُحزت حوز@: ـ مصبا
إ�بـَل وحزُت فيه@/ لغة سار@: باب من حñاً وحازه حازه@, فقد شيئاً نفسه ٕا4 ØËÈ
Çا Ø[ور فيعل@, وهو أيضاً@, الناحية :@ Ùñ Ò¡وا الناحية@, وزة@: Ò¡وا برفق@/ سقxا باللّغت�@:
قيل Fك ا¢ّفف@, ع-لفظ bع لكنّه أحواز@, والقياس أحياز@, bعه ã| قيل وGذا خفّف
وأحياز أ�صل�@, �� الواحد لفظ راعي من لغة ع- ,@ Øoوُص Øo قُ ,@mوصا mقا bع ã|
ٕا�× اً Ùñُمـتََح أو تعا4@: وقوله /@ Øñ¡ا ٕا4 ØËÉان اXال@: ØñIو ومرافقها@/ نواحzا الدار@:

ٕالzم@/ ñI القوم@: ٕا4 الّرجُل واLاز اXسلم�@/ من bاعة ٕا4 bًمائ أيى ِفئٍَة@@ـ
َحْوز وناحية مع ÒV لكّل يقال والتجّمع@/ ا�مع وهو واحد أصل حوز@: ـ مقا
حـازه فـقد نـفسه ٕا4 شيئاً ØËÈ من وكّل تلّوت@/ ٕاذا ا¡يّة Iّوزت ويقال وَحْوزة@/
ويعGðم@/ عyم ينحاز الّذيى الناس@: من ّ وزيى Ô¡وا َحْوز@, الّرجل لطبيعة ويقال َحْوزاً@/

واحد@/ والقياس ,@ ّ أ�حوذيى مثل جال الرِّ من ّ وأ�حوزيى

وِحيازة@, َحْوزاً حازه فقد شيئاً نفسه ٕا4 ØËÈ من وكّل ا�مع@, ْوز@: Ò¡ا ـ صحا
ñÇها@/ ÒJو Jوزها إ�بل حاَز وقد ,@ Øالل� السـوق :@ñ¡وا ْوز Ò¡وا أيضاً@/ واحـتازه
اXاء@/ ٕا4 سـاقها إ�بـَل@: وحّوز اòفيـف@, السائق وهو ّ أ�حـوذيى مثل ّ وأ�حوزيى
من الدار ٕا4 ØËÉان ما :@ Øñ Ò¡وا تَلَّوْث@/ ت@: ØñIو ا¡يّة وIّوزت ا¢الطة@/ وا¤اوزة@:
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٣٦٣ حوز

انعدل@/ عنه@: واLاز بيضته@/ اXلک@: وحوزة الواو@, من وأصله Øñَح ناحية وكّل مرافقها
مركزهم@/ تركوا القوم@: واLاز

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ãÏ¾ أو ٕا4شخص منتسباً ØËÉوال ا�مع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والنفوذ@/ التسّلط أو ا¦لّک ع-سبيل

ا�مع هو اXقصد كان ٕاذا الس�والسوق ã| تستعمل وحفظه القيد هذا وبلحاظ
Tّل@/ ã| وNمعه ليضبطه ء ãÏ¾ سوق مثل ,@ ØËÉوال والضبط
نقطة@/ ã| وQّمعها أعضائها ØËÈ هو ا¡ّية@: وتلّويى

وكذلک وع-مقصد@, نقطة ã| والتجّمع قة متفرِّ مواضع ترك باعتبار وا�Lياز@:
bيعها@/ ã| ملحوظ القيد هذا فٕاّن فzا@, اXستعملة ãæعاXا سائر

بكـّل ا¢صوصة ãæعاXا وذ@كر حوذ@, وماّدة اXاّدة هذه ب� بعÎÉم خلط وقد
اXاّدة@, هذه والس�ذيل السوق مفهوم ذ@كروا م Øu@أ Fك اُخري@, ماّدة Iت Fyم واحدة

حوذ@/ ماّدة ذيل والضبط ا�مع ومفهوم
ِمَن ِبَغَضٍب باَء َفَقْد ٕا�ِفئٍَة اً Ùñُمتََح أو ِلِقتاٍل فاً ُمتََحرِّ Gّٕا ُدبَُرُه َيومِئٍذ م ÙGيُو َوَمن

/@١٦ . ٨ ـ@ ا3ِ@

ويتحّفظ ويتقّوي ا�Çيش ويتشكّل وينضبط يتجّمع أن مريداً كونه حال أيى
ا�رتباط@/ وقطع التفّرق عن

ã| ما ٕا4 لbٕشارة والس�� والضبط ØËÉوال ا�مع �دون اXاّدة wذه فالتعبـ�
حفظ مع والتجّمع أ�فراد انÊÉم وهيى ذ@كرناها@, وخصوصيّات لطائف من اXاّدة هذه
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حاش ٣٦٤

واحد@/ ونفوذ قدرة Iت وكوuم ا�نتساب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حاش@:

ÇNتنب وفـbن ]ع�@/ :@ ØãÏ¿والوح ØãÏ¾وا¡و الوحش@, مثل وش@: Ô¡ا ـ مصبا
يـتعّدي وقد به@, أحاطوا بالصيد@: القوم واحتوش اXستغرب@/ وهو الكbم@, ØãÏ¾حو
الدماء كأّن الطهَر الدُم احتوش ومنه Tَتوش@, اXفعول Ëºوا احتوشوه@, فيقال بنفسه

بدم�@/ Tتَوش فالطهر طرفيه@, من وا@كتنفته بالطهر أحاطت
/@ ØãÏ¾ُحـو ØãÏ¿للـوح يـقال الوحش@, وش@: Ô¡وا واحدة@/ كلمة حوش@: ـ مقا

وجبذ@/ جذب مثل اXقلوب@, من هذا أّن وأظّن
ا�ّر, وعملها العوامل ا¡روف من وهيى حاشا: ـ ١١٨@ ãæللرمّا ا¡روف ãæمعا
ســيبويه@/ مذهب هذا زيد@/ حاشا القوم ذهب ذلک@: من تقول ا�سـتثناء@, ومعناها
حاشا القوم ذهب قولک@: وذلک بعدها@, ما تنصب فعل ا Øu@أ ٕا4 العبّاس أبو وذهب
يكون أن Nوز ٔ�@نّه هذا ã| دليل و� /@ ãÏ¾ا ÔJ Ï¾حا بقوGم@: ع-ذلک واستدّل زيداً@,
من وسّبحت ,@rا ٕاّ� ٕاله � من هّللت Lو اشـتّق Fك ا¡رف@, من مشـتقّاً الفعل هذا
ما القوم ذهب يقولوا@: أن من امتناعهم سـيبويه قول ع-صّحة والدليل /@rا ُسبحان

حا¾Ïزيداً@/
ياً مـتعدِّ bًفـع تكون أن أحدها@: أوجـه@: ثbثة ع- ـ حاشـا ـ الّلبيب ãمغ�
,@rِ حاَش Lو تvEّية@, تكون أن :@ ãæوالثا اسـتثنيته@/ ]ع� حاشيته تقول فاً@, ÙÍ½مت
وٕ�دخاGم با¡ذف@, فzا فهم ØÍ½لت قالوا والكوفيِّ�فعل@, Ø ã Ùج� وابن د Ø#Xا عند وهيى
والصحيح الفعلّيـة@/ يُثبـتان و� ا¡رفيّة يُنفيان الدليbِن وهذان ا¡روف@, ع- ٕايّاها
تكون أن الثالث@: بالتنـوين@/ rِ حاشاً بعÎÉم قراءة بدليل للتEيه مرادف Ëºا ا Øu@أ
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٣٦٥ حاش

Qّر ا Øyلك ٕاّ�@, ]Eلة دا_اً حرف ا Øu@أ ٕا4 الب½Íيِّ� Dوأ@ك سيبويه فذهب لbستثناء
اXستث�@/

لقوGم حاشا حرفيّة سـيبويه الðم ـ اXستث� مبحث ـ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
د@: Ø#Xا وعند مّطِرداً@, اXصدريّة Xا صلة وقوعه وامتناع الوقاية@, نون دون من حاشايى
فعلّيته@/ عنده Øتع� لزيد حاشا Lو الbّم وليَتْه وٕاذا جّر@, حرف وتارة bًفع تارة يكون
ٕانّه فنقول@: ,@rِ ÓÏ¾حا ـ َسّمال ãèأ كقراءة منّوناً@ معها £يئه Ëºا الbّم مع أ@نّه وأ�و4
حاشا كون ع-هذا@ أن@يرتكب فيجوز ,rسبحان@ا ã| قالوا Fك ,r ]ع�تvEاً مصدر
لک@: حاشـا ã| التنـوين حذف وأمّا وتvEاً@, ت#ئة ]ع� مصـدراً اXواضع bيع ã|
حاشا استعمل وٕاذا إ�ضافة@/ ٔ�جل مyا Qريده عليه غلب Dف للتنوين فbستنكارهم
غ�ه@, ã| أو فيه ذ@كر سوء من بعده الّذيى Ëº�ٕا تEيه fعناه غ�ه@: ã|و ا�ستثناء ã|
بتEيه فيبتدئون سوء شخصمن تEيه أرادوا ا Ø[ور اXع�@/ هذا ã| ٕاّ� يستث�به bف
ا ØW �@يطّهر أن ع- ه ÚEم rا أّن مع� ع- ت#ئته أرادوا من ئون Ù#ي Øj السوء من rا

ُسوء@/ ِمن َعلَيِه َعِلْمنا ما 3ِ حاَش ُقلَْن ـ@ وأبلغ آ@كد فيكون الشخص@, ذلک يَصمه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مأخوذة وهيى Tاشاة@, ãÏ¾ا ÔJ Ï¾حا يقال فعل@, أ�صل ã| حاشا كلمة أّن
ع-استمرار دالّة اXفاعلة صيغة كانت وØXا اòاّص@, التبّعد ا¡وش]ع�التوّحشأيى
Ï¿ح كلمة ã| عنده البحث مّر وقد ه@, ØEالت وهو مؤكّد ٕا4مفهوم التبّعد فينقلب الفعل:

فراجعها@/ ـ

ا�ستثناء ع- وتدّل بالغلبة@, ÓÊºٕا ا�ستعFل بكDة صارت حاشا كلمة ٕاّن Øj
وباعتباره@/ ه ØEالت بلحاظ ا�ستثناء أيى ه@, ØEوالت
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حوط ٣٦٦

حاَش@/ فيقال ا̀�خر Mذف Ëº�ٕا ذلک Oفّف وقد
حرف ا Øu@بأ والقول ه@, ØEللت ÓÊºٕا أو ع-أ�صل@, bًفع مستعملة ٕامّا الكلمة فهذه

اXوارد@/ بعض ã| الكلمة ظاهر مbحظة من نشأ ا Ø̂ ٕا جّر@:
كوuا باعتـبار النصب وعمل ومضافة@, ÓÊºٕا كانت ٕاذا هو ا Ø̂ ٕا wا ا�ّر فعمل

للفعل@/ Ëºا ا Øuفٕا ]ع�الفعل@,
/@١٢ . ١٢ ـ hكَر َملٌَک Gّٕا هذا ٕاْن Ìاً Ò¿ بَ هذا ما 3ِ حاَش َوُقلَن

/@٥١ . ١٢ ـ ُسوء ِمن َعلَيِْه َعِلمنا ما 3ِ حاَش ُقلَن

ã| يقال ØFوع السوء وعن الب¿Ìيّة يوسفعن ذيل ه ØEت وقد النسوة@: قالت أيى
آخر@/ نظر فيه يشوب � تعا4 r خالص حقّه ã| منّا والعقيدة إ�ظهار وهذا حّقه@,
rا سبحان قوGم ã| Fك التعّجب@, مقام ã| ـ rِ حاَش ـ bلة ٕاّن يقال أن وا¡ّق

كذا@/ فعلت ما

ع- قدرتـه من وتعّجباً العـجز صفات من rِ تvEاً :@rِ حاَش ـ البيضاويى
Hفيفاً@, أ�خ�ة ألفه فحذفت رج@, الدَّ ã| عمرو أبو قرأه Fك حاشا وأصله مثله@, خلق
وحاشاً /@rا براءة ]ع� �م بغ� rا حاشا وقرٔي لک@/ سقياً قولک ã| Fك للبيان والbّم
الناحية هو الّذيى ا¡شا من فاعل حاٍش وقيل اXصدر/ مEلة ع-تEيله بالتنوين, r

/@r ناحية ã| صار أيى يوسف@, ضم� وفاعله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوط@:

ÇLو عليه أدار Iويطاً@: حـوله ط وحوَّ رعاه@/ َحوطاً@: Jوطه حاطه ـ مصبا
وحاطوا Pوانبه@/ استداروا ٕاحاطة@: بالبلد القوم وأحاَط به@/ Tيطاً جعله Ø8ح الWاب
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البسـتان@, وا¡Çائط@: حـيطان@/ وا�مع حائط@, للبناء قيل ومنه ,@ ّ الرباعيى ã| لغة به
وهو افتعل ء@: ãÏ¿لل واحتاط وباطناً@/ ظاهراً عرفه :@ ÓFعل به وأحاط حوائط@, واËº�ٕوÇbعه اليـاء مـن ا�حتياط Nعل وبعÎÉم الوجـوه@/ بأوثق وأ�خذ أ�حّظ طلب
أ�حـوط@: أفعل قوGم ومنه وbعها@, ضّمها ٕاذا َحوطاً@: عانَته ا¡Fُر وحاَط يط@/ ß¡ا
وليس التأويـbت@, شـوائب عن وأبعد أ�حكام ُ�صول أbع هو ما أفعل واXع�

ا�حتياط@/ من مأخوذاً

حـاطَه من ْوط Ò¡فا ء@/ ãÏ¿بال يُطيـف ء ãÏ¿ال وهو واحدة كلمة حوط@: ـ مقا
ء ãÏ¾ Çْوط@: Ò¡وا للّطعام@/ تتّخُذ حظ�ة Çوطَة Ô¡ا ٕاّن ويقال حائطاً@, وحّوطت َحْوطاً@/

فّضة@/ من جبيyا ع- اXرأة تُعلِّقه مستدير
أحرزته ٕاذا َحْوطاً@: أحوطه ء ãÏ¿ال ُحطت قوGم من َحْوط ـ ١٩٨ ا�شتقاق
وحفظته@/ ُحزته ٕاذا أ�خذ وإ�حاطة@: ا¡فظ@/ ياطة@: ß¡وا وط@/ ÒT ء ãÏ¿فال وحفظته@,
Ëº�ٕوا وحـياطة@, َحـْوطاً ÇJوط حاط الليـث@: قال ـ ١٨٤ . ٥ الxذيب
ٕاذا بـفbن وأحـاطت اòيُل واحتاطت قال: تعاهده@/ ٕاذا ِحيطًة حاطَه يقال يطة@, ß¡ا
أمر هذا يقال به@/ أحاط فقد أقصاه@: علمه وبلغ كّله@, شيئاً أحرز من وكّل به@/ أحدقت
حـّوطُت وتـقول فـيه@, ما Jوط ٔ�@نّه بذلک يى Ùd وا¡ائط قال@: /@ ÓFعل به أحطُت ما
كَفَّيه ُيَقلُِّب َفأْصَبَح ِبثََمِرِه َواُحيَط ـ به اط ÔT فهو هb@كه@, دنا ٕاذا بفbن واُحيَط حائطاً@/
حائط علzا ا¤اط لbٔرض ويقال :@ ãèأ�عرا ابن وعن ما@أهلكه@وأفسده@/ أصابه أيى ـ

ضاحية@/ فهيى علzا ط Ò ÔJ n فٕاذا وحديقة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| أّن Fك ا�ستيbء@/ مع والتوّجه الرعاية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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حوط ٣٦٨

إ�حاطة من معيّناً وامتيازاً خصوصيّة إ�حداق@وإ�دارة@وإ�طافة@وا�ستيbء@: من @كّل
بيyا@/ الفرق هو وهذا الو�ية@/ أو الطّواف أو الدوران بقيد أو النظر@, بضميمة

وإ�دارة كاXعرفة مyا, قريبة ãæمعا ã|تطلق وباعتباره ا¡قيقة, اXع�هو فهذا
هـو فzا الواحد أ�صل ولكّن وغ�ها@, العلـم وبلوغ وإ�حراز والتعاهد وإ�طافة

ا�ستيbء@/ مع الرعاية

من صدوره جهة باعتـبار ع-ا¡دث تدّل اGيئة وهذه ٕافعال@, إ�حاطة ٕاّن Øj
بـلحاظ إ�حـاطة ã\ف الوقـوع@, جهة من ا¡دث ع- يدّل التفعيل أّن Fك مـع�الفاعل@, فـيكون فـzا@, وتأ@كيد الرعاية ع- د�لة مزيد الصـدور@: جهة ع- الد�لة

أشّد@/ فzا ا�ستيbء
ã| أو ا¤Çيط العزيز rا من والرعاية ا�سـتيbء كFل ع- إ�شعار و]ناسبة
القرآن ã| وردت فقد إ�فعال@/ من أيى الصيغة wذه Ø#يع �زمة@: متناسبة اُخر موارد

:@hالكر
/@٦٠ . ١٧ ـ بالنّاِس أحاَط َربَّک ٕانَّ

/@٢٨ . ٧٢ ـ م ß Övَلَد ا ß[ َوأحاَط
/@٢١ . ٤٨ ـ ا ßw3ا َقدأحاَط

/@١٩ . ٢ ـ الكاِفرين ِب يٌط ÔT َوا3ُ
/@١٢٠ . ٣ ـ يط ÔT َيعَملوَن ا ß[ ا3َ ٕانَّ
/@٥٤ . ٤١ ـ يط ÔT ٍء ãÏ Ò¾ ِبُكلِّ ٕانَُّه Gأ
/@٢٠ . ٨٥ ـ يط ÔT َوراِئِهم ِمن َوا3ُ

هو بل Vّرد@, استيbء و� فقط رعاية له ليس اXتعال rا بأّن التعب�ٕاشعار ã\ف
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٣٦٩ حوط

واXراقبة@/ والتوّجه الرعاية مع أعGFم وٕا4 عباده ٕا4 بالنسبة ã4مستو تعا4
اُخر@: موارد ã|استعملت وقد

/@٢٩ . ١٨ ـ Ìاِدُقها Ôº م ß ßw @أحاَط ناراً
/@ ٨١ . ٢ ـ َخطيئتُه ِبِه َوأحاَطْت

/@٢٢ . ٢٧ ـ ِبِه ْط ß ÔI Òn ا ß[ أَحطُت

/@٣٩ . ١٠ ـ ِبِعلِمه يطوا ÔJ Òn ا ß[ بوا كَذَّ َبْل
/@٢٥٥ . ٢ ـ ِعلِْمه ِمن ٍء ãÏ Ò¿ ِب يطوَن ÔJ Gَو

/@@٨٤ . ١١ ـ يط ÔT يَْوٍم َعذاُب
/@٥٤ . ٢٩ ـ الكاِفرين ِب َلُمِحيطٌَة Ò Úsَجَه َوٕانَّ

/@٢٢ . ١٠ ـ م ß ßw اُحيَط م Ô Úu@َأ َوَظنُّوا
والتحقيق@/ والدقّة والرعاية اXواجهة قيد مع فzا ا�ستيbء بأّن ٕاشعاراً

اXوارد@/ هذه ã| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر
ا�سـتيbء من يسـتظهر ا Ø̂ فٕا ِبثََمِره@: َواُحيَط ـ@ وإ�فسـاد مع�إ�هbك وأمّا

إ�هbك@/ معناه وليس اXورد@, ã| التامّة واXواجهة
مـن وا�حتياط إ�فعال من وإ�حاطة Vّرداً ـْوط Ò¡ا ب� الفـرق أّن وليعلم
سبق@تفصيلها@�خصوصيّات@اGيئات� خصوصّية@@اGيئة,@وقد جهة من ليس@ٕاّ� ا�فتعال:
Mرف السابقة ا̀�يات ã| إ�حاطة استعFل تري ولذا الكتاب@, هذا من أ�ّول ا£لّد ã|

الباء@/

َحْوط ذا جعلته أيى حّوطته@, فيقال ,@ متعّدٍ فهو التفعيل@: باب من التحويط وأمّا
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حول ٣٧٠

وٕاحاطة@/ وحيطة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حول@:

Zِض n ولو َحْول للعام قيل ومنه ,@ÏÉَم ٕاذا قال@: باب من َحْوً� حال ـ مصبا
çأ ٕاذا وأحَوَل@: وأحاَل ُء ãÏ¿ال وحال أحوال@/ وا�مع باXصدر@, تسمية سيكون@, ٔ�@نّه
اُ�مـور تدب� ã| ا¡ذق وا¡يلة@: َحْوً�@/ به أeَت ٕاذا باXكان@: وأَحْلُت َحْول@, عليه
ا¡Çيلة@/ طلب واحتال@: الواو@, وأصلها اXقصود@, ٕا4 vتديى Ø8ح الفكر تقليب وهو
بيننا الyر وحال حائل@/ فهيى Iمل@, n اُن�ِحياً�@: وكّل والناقة والنخلة اXرأة وحالت
حسن حال فيقال ويؤّنث@, يذّكر ء@, ãÏ¿ال صفة وا¡ال@: ا�ّتصال@/ ومنع حجز َحيْلولة:
ووصـفه@, طبعه عن Øتغ� ء@: ãÏ¿ال واستحال حالة@, فيقال باGاء يؤّنث وقد وحسنة@,
اً�, ÒT صار الكbم@: واستحال الوقوع@, غ�اXمكن الباطل وا¤ال@: مثله@/ Jول وحال
عنه@, انتقل مكانه@: من وIّول ا�ستواء@/ عن وخرجت اعوّجت أ�رض@: واستحالت
فأحـلته هذا@, من مأخوذة والة@: Ò¡وا موضع@, ٕا4 موضع من نقلته :@bًويI وحّولته
ا�هات ã| أيى الظرف@, ع- بالنصب حولَه وقعدنا ذمّتک@/ غ� ذمّة ٕا4 نقلته بدينه@:

به@/ ا¤يطة
ول ÒJ أ@نّه وذلک العام@, ْول@: Ò¡فا َدْور@/ ã| Iّرك وهو واحد@, أصل حول@: ـ مíَمقا ã| الّرجل حاَل يقال َحْوً�@/ به أeت وأَحْلُت@: باXكان أنا وأْحَولت يدور@, أيى
ٕاذا ول@: ÒJالشخص وحاَل أيضاً@/ وأحاَل عليه@, وثَب ٕاذا وُحؤوً�@: َحْوً� Jول فرسه
هل نظرُت أيى الشخَص@: استحلُت قوGم ومنه حالة@, عن متحّول كّل وكذلک Iّرك@,
ٔ�@نّه ذ@كرناه الّذيى القياس وهو واحد@, طريق من اَولة@: Ô¤وا ويل Ò¡وا وا¡يلة يتحّرك@/

ليدركه@/ ء ãÏ¿ال ã4حوا يدور
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٣٧١ حول

قيل Øالتغ� وباعتبار غ�ه@, عن وانفصاله ء ãÏ¿ال Øتغ� ْول Ò¡ا أصل حول@: ـ مفر
حال قيل ا�نفصال وباعتبار Jول@/ ٔ�ن tيّأ واستحال@, ُحؤوً�@, ول ÒJ ء ãÏ¿ال حاَل
ومنه والقول@, با¡كم وٕامّا بالذات ٕامّا ته Øغ� فتحّول@: ء ãÏ¿ال وحّولت كذا@/ وبينک ãبي�
ã|الشـمس ودوران بـانقwbا اعتباراً السـنة@, ْول@: Ò¡وا يـن@/ بالدَّ فbن ع- أَحلُت
عـادtا@/ بـه جرت ما Øلتغ� وذلک مل@, ÒI n ٕاذا الناقـة@: وحالت ومَغارwا@/ مَطالعها
وُقـنيته@/ وجسـمه نفسه ã| ة Ùتغ�Xا اُموره من وغ�ه إ�نسان به Oتّص Xا وا¡ال@:
ã| ما ٕا4حالٍة به يتوّصل ما وا¡يلة@: ٕاليه@/ ل وَّ ÔJ أن Zكنه الّذيى جانبه ء@: ãÏ¿ال وَحْول

ُخفية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان صورة@أو من ا¡الة@والتحّول تبّدل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اُخري@/ ٕا4 برنا¶ أو صفة أو حالة أو

كاملة@, ٕا4سنة انxت ٕاذا وال¿Îور أ�يّام فٕاّن العاُم@: اXع�@, هذا مصاديق ومن
اُخري صفحة ٕا4 صفحة كتحّول مثلها@, اُخري سنة ٕا4 لة متحوِّ ال¿Îور فتص�تلک

والفصول@/ وال¿Îور أ�يّام عدد من اòصوصيّات [ام ã| مثلها
خصوصيّة من لة متبدِّ لة متحوِّ ا Øuفٕا لbٕنسان@, العارضة ا¡الة مصاديقه@: ومن

يزول@/ حال كّل قيل وقد اُخري@/ ٕا4
الُمحال ٕا4رقبة اXديون رقبة من يتحّول ين الدَّ فٕاّن والة@, Ò¡ا مصاديقـه@: ومن

اُخري@/ ٕا4 تتحّول اXديونة الذمّة وكذلک عليه@,
ا�عوجاج@/ ٕا4 أ�رضوIّوGا استحالة مصاديقه@: ومن

Iمل@/ n آخر جريان ٕا4 اXرأة Iّول مصاديقه@: ومن
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حول ٣٧٢

خـارج Tيط ٕا4 يتحّول ء ãÏ¿ال Tيط فٕاّن ,@ ã4وا Ò¡وا ْول Ò¡ا مصاديقه@: ومن
وحوالzا@/ َحْوGا ا Øuٕا فيقال منه@, قريبة ثانويّة حالة وٕا4 عنه

ُيضمره@/ خاّص Xنظور والعمل والكbم الفكر Iويل وهيى ا¡يلة@, ومyا
با�شتقاق أفعال wا@, اòاّصة ]عانzا أ�لفاظ هذه بعض من يشتّق قد ٕانّه Øj
ا¡يلة@/ من واحتال العام@/ ]ع� ْول Ò¡ا من وأْحَوَل وأحاَل حاَل فيقال ,@ ّ ا�نðاعيى

وwذا واXوارد@, اXصاديق هذه bيع ã| مأخوذ والتبّدل التحّول قيد و�O\أّن
ã4واÇ¡وا ا¡Çول وب� والصفة@/ ا¡Çالة وب� والسنة@/ والعام ْول Ò¡ا ب� الفرق يظهر

والطرف@/ وا�انب
/@hالكر القرآن ã| استعt�Fا موارد ã|تFالكل wذه التعب� لطف فيظهر

/@٤٣ . ١١ ـ ْوُج ÒXا F Ô Òy بَيْ َوحاَل
/@٢٤ . ٨ ـ َوَقْلِبه رِء ÒXا Ò Öَب� وُل ÒJ ا3َ ٕانَّ

�زماً@/ الفعل فاستعمل وIّول@, Fyبي وIّرك اXوج حال وظهر أيى
أن له يُقدر bف وقلبه@, اXرء ب� ومشيّته وٕارادته قدرته Ø-وتتج يظهر rا وٕاّن
آثار من حالة ظهور باعتبار تعا4 r ا¡الة فظهور به@, يعمل وأن يريده ٕا4ما يصل

وQّلياته@/ ومشيّته قدرته
ّول ÔJو Uصوصة حالة يوجد rا ٕاّن أيى ياً@, متعدِّ هنا الفعل يكون أن وZكن
الفكـر ÇIويل ]Çع� يائيّاً ا¡يلة أّن Fك وقلبه@, اXرء ب� Dف مغايرة حالة ٕا4 حالًة

قوله@: هذا ويؤيِّد اُخري@, ٕا4 حالة وتغي� والعمل
/@٥٤ . ٣٤ ـ ون Ô Òxيَْش ما Ò Öَوَب� م Ô Òyبَي َوِحيَل
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جديدة حالة واُوجدت أيى ياً@, متعدِّ ع-استعFله تدّل Vهوً� الفعل صيغة فٕاّن
مشxياtم@/ بلوغ من يتمكّنون bف يشxون وب�ما بيyم حادثة

تلک آثار من واXنع وٕاNادها@, ا¡الة تغي� ع- بل اXنع ع- يدّل � فالفعل
ا¡قيقة@/ مصاديق وليسمن ا¡الة@,

/@٩٨ . ٤ ـ َتدوَن Ö Òv Gََو ِحيلًَة َيْسَتطيعوَن Gَ
كـان ٕان ـ وانتقاً� وIّر@كاً Iّوً� أو وعلzم@, Gم ما وتغي� حالة Iويل أيى

]ع�الbّزم@/
مصاديق من كانت وٕان العرفّية@, وا¡يلة اXكر هو ا¡يلة من اXقصود وليس
بـيان ã| وأبـلغ أعّم وٕانّه أ�صل هو ّ اللّغويى اÇXع� فٕاّن الّلغوّية@, والتحّول التحويل

والتحّول@/ اXطلق التحويل عن العجز وهو اXنظور
خـbف ٕانّه فأّوً�@: صحيح@: غ� السابقة ا̀�يات ã| اÇXنع مفهوم ٕارادة أّن Fك@
rا ومن اXوُج@, َوحاَل ـ@ تعا4 قوله ã| نفسـه ã| اXنع ٕاّن وثانياً@: وا¡قيقة@, أ�صل
الغرق@, �يوجب Fyبي وا¡جب اXنع فٕاّن ,mbغ�م اXرء@: Ò Öَب� وُل ÒJ ـ قوله ã| والتدب�تعا4 ]قتÏÉالنظم يوجد ا Ø̂ وٕا جهة@, دون من اXرء يريد ØFع Zنع � تعا4 rا وٕاّن

اXمنوعّية@/ توجب حادثة حالة
/@٢٤٠ . ٢ ـ ْول Ò¡ٕا�ا َمتاعاً Gْٔزواِجِهم َوِصيًّة
/@٢٣٣ . ٢ ـ � كاِملَ ß Öَحْوَل� أوGَدهنَّ يَْرِضْعَن

ٕا4 يوم كّل من Jاسب أن وZكن أعّم فٕانّه والعام@: السنة دون ْول Ò¡با وغـ�التعب� أ�ّول@, ٕا4 الزمان امتداد فيتحّول ا̀�تية@, السنة من اليوم ذلک ٕا4 ينxيى أن
السنة@/ أّول من Jاسب أن �زم
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حول ٣٧٤

/@١٥٩ . ٣ ـ َحْولِک ِمن Gنفّضوا

/@١٠١ . ٩ ـ اGٔعراب ِمن َحْولكُم ن Ú ßWَو
/@٢٧ . ٤٦ ـ الُقري ِمَن َحْوَلكُم ما ْهَلْكنا َأ َوَلَقد

/@١ . ١٧ ـ َحْولَه باَر@ْكنا Ïالَّذيى Ò½ اGْٔق ْسِجِد ÒX ٕا�ا
/@ ٨ . ٢٧ ـ ا ÒGَحْو َوَمن اِر النّ ã|َمن ُبوِرَك أن

/@٣٤ . ٢٦ ـ oَعل َلساِحٌر هذا ٕانَّ َحْولَه Wٔللَم قاَل
القريبة وا¤يطة منه اXنعكسة ا¡الة أيى ٕاليه@, وبالنسبة Mسبه ء ãÏ¾ كّل َحوُل

ء@/ ãÏ¿لل الكلِّيّة وا�متيازات الصفات ْول Ò¡ا ã| فيbحظ ,@ Óمع� أو ظاهراً منه
وQلِّيات وحياته وجوده من أشـّعة Tيط عن عبارة �ص� الرسـول فَحوُل
امتداد البلد وَحوُل الفيوضات@/ من وا¤روميّة البعد هو منه التفّرق فيكون صفاته@,
َحـوَل والّذين له@/ التابعـة آثاره وتظاهر البلد ã| اXوجودة ا�جBعيّة اXدنيّة أشّعة

أثره@/ واXقتفون له التابعون هم شخص

فيه ْول Ò¡ا أّن ٕا4 ٕاشارة والدور@: والطرف ا�انب دون الكلمة wذه والتعب�
ا�رتباط ع- فتدّل منه@/ اXنعكسـة وآثاره خصوصـيّاته وفيه ا¡ول ذيى من حالة

النازلة@/ وكاXرتبة كالظّل ْول Ò¡ا فٕاّن ,@Fyبي واXناسبة
و� Iّول يWُاءيى � أيى ـ rِبا ٕاّ� َة قُوَّ َوَ� َحْوَل � ـ مفهوم حقيقة يظهر وwذا
العزيز rا بأمر ٕاّ� وتأث�وقدرة قّوة ظهور و� اXمكنات nعا ã| ها Øوتغ� حالة تبّدل
ـ وثانياً الواحد@/ أ�صل خbف ٕانّه ـ فأّوً� ]ع�اXنع@: ْول Ò¡ا وليس ومشّيته@/ وقدرته
اXتعال@/ rٕا4ا نسبته و�يعقل ا�òات@والعبادات@والطاعات@, عن اXنع اXنع@يشمل ٕاّن
ويعقّ}ا تامّة علّة ليست القّوة فٕاّن تعا4@: ٕاليه اXطلقة القّوة بنسبة ينتقض و�
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لWك تامّة علّة فٕانّه ]ع�اXنع ا¡ول كذلک وليس اXوانع@/ وفقدان العبد من ا�ختيار
الفعل@/

ع-بص�ة@/ فاغتsوكُن فيه@, إ�شكال واندفع مع�ا�ملة@, اتّضح فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوي@:

واستوليَت ضممتَه ٕاذا عليه@: واحتويت َحواية@, أحويه ء ãÏ¿ال حويت ـ مصبا
ملكته@/ وحويته@: كذلک@, واحتويته ,@ ّ ويى ÒT فهو عليه@,

ٕاذا َحيّاً@: أحويـه َء ãÏ¿ال حويت يقال ا�Çمع@/ وهو واحد أصل حوي@: ـ مقا
للواحدة ويقولون ا�مع/ من وهيى أ�معاء, وهيى وايا Ò¡ا من الواحدة ويَّة: Ò¡وا bعتَه/
العرب@/ أحياء من ّ يى Ò¡وا ُيركب@/ Øj البع� َسنام حول يى Jوَّ كساء وا¡ويّة: حاوياء@/

واحد@/ قياس من وكلّه الواحد@, البيت واء@: ß¡وا
وÇIّوت ّمع@/ ÒQ ُء@: ãÏ¿ال ّوي ÒIو /@ ãÏ»لنف واحتويته َحواية اXاَل حويُت ـ أسا
Çِويَّة@, Ò¡ا وركبت ا¡Çيّات@/ كث�ة واة@: ÒTأرض ã| وLن �استدارت�@/ ترّحت ا¡ّية@:
ع-ا¡شايا يوماً وتقول: اXرأة, تركبه السنام حول يى وَّ ÔJ كساء وهيى وايا, Ò¡اéورك

عي@/ ßXا وهيى َحِويّة bع زور@, Ò�ا َحوايا شحمت وقد وايا@/ Ò¡ع-ا ويوماً
�تكون ويّة Ò¡وا وّية@/ السَّ وهيى البع�, سنام َحْول شّو ÒT كساء وّية@: Ò¡ا ـ صحا
وbع ]ع�@, كلّه البطن@: وحاوية البطن وحويّة لغ�ها@, تكون قد ويّة والسَّ للحFر@, ٕاّ�
ا¡اوية@/ وكذلکbع ع-فواعل, َحواويى ا¡اوياء وbع أ�معاء, وهيى َحوايا ِويّة Ò¡ا
:@ ّ أ�صمعيى وقال ا¡ديد@, صداء مثل السواد� من �قريب تَة Ôgال Oالط لون ّوة@: Ô¡وا
Çرة Ôd ّوة@: Ô¡وا /@ َوويى Ö ÒJ الفرُس احَوويى قد يقال الّسـواد@, ٕا4 ÍÉب تَ رة Ôa ّوة@: Ô¡ا
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حوي ٣٧٦

Çbعه@, َحـيّاً@: ويه Ö ÒJ وَحواه َحِوَيْت@/ وقد َحّواء@, وامرأة أحويى رجل يقال@: فة@, الشَّ
عليه@/ �اشتمل� أ ÒXأ ء@: ãÏ¿ع-ال واحتويى مثله@, واحتواه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã4يسـتو Mيث آخر ٕا4 ØËÈو ا�شBل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ومن ا�نÊÉم@/ التجّمع@, ا�سـتيbء@, ا�شـBل@, قيود@: من مرّكب فهو وNمـعه@/ عليه
الظاهرة@/ أ�عضاء علzا اشـتملت ã8ّال البـدن داخل ã| اXتجمِّـعة عاء ßXا مصاديقه@:
اXتجمِّع اXلتويى واللّون البطن@/ وحويّة ا¤شّوة@/ والوسادة ا¤شّو@/ ا¤توي والكساء

استيbئه@/ Iت عاً متجمِّ يكون وما نفسه@/ ٕا4 ØËÉنXا ا¤تَوي واXال ألوان@/ من
والتـجّمع وا�شـBل@, اÇXطلق@, ا�ستيbء ماّدة وب� بيÇyا الفرق يظهر وwذا

وغ�ها@/ وا�نÊÉم@, اXطلق@,
/@١٤٦ . ٦ ـ وايا Ò¡ا أو ا ÔYُظهوُر aَلْت ما Gّٕا Fُشحوَمُه م ß Öz َعلَ منا حرَّ

والبطن الداخل ã| كانت ما أيى وايا@, Ò¡ا من أو ظهورYا من الشحوم ãيستث�
وّية@/ Ò¡ا bع فيه@, اXتجمِّعة Tتوياته ومن

/@٥ . ٨٧ ـ أْحَوي ُغثاًء َفَجَعلَُه ْرَعيى ÒXا أخَرَج َوالَّذيى
طراوته@وخÍÉته/ Øفتتغ� اللّون, @من@جهة@الشكل@والصورة@ومن@جهة @اXلتويى أيى
زوال ع- تدّل ا Øuا حيث الكلمة@, هذه من مفهوماً وأbع د�لة أحسن لفظ وليس
ٕا4 اÍÉòة َعن لونه Øتغ� وكذا يابساً@, كان ٕاذا رعيى ÒXا من وال}جة والصفاء الطراوة

ق@/ اXتفرِّ ا¢تلط والغثاء@: اXلتوية@/ اXركّبة ا¢تلفة أ�لوان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٧٧ َحيُث

َحيُث@:

وبنو /@ ØËÉال ع- مبنـيّة وهيى bلة@, ٕا4 ويضاف مكان ظرف حيث@: ـ مصبا
مع�ظرف�@/ وQمع زيد@, يقوم حيَث قم Lو نصب@, موضع ã|كانت ٕاذا@ [oينصبون
مـ}مة@, وهيى مكان@, لكّل موضوعة كلمة ا Øu@�ٔ ,@bًأص ليست حيث@: ـ مقا

أيضاً@/ الفتح فzا ãaالكسا وَحكي مضمومة@/ وتكون شئَت@, حيث اُقعد تقول
ã| ح� ]Eلة أ�مكنة ã| ظرف ٔ�@نّه اXكان@, ع- تدّل كلمة حيُث@: ـ صحا
يـبنzا من العرب fن السا@كن�@, �لتقاء آخره ك حرِّ ا Ø̂ وٕا ,@ Ø ãمب� Ëºا وهو ع-أ�زمنة@, يبنzا من ومyم bلة@, ٕا4 مضافة ٕاّ� Qٔي n ا Øu@�ٔ بالغايات@, تشبzاً ØËÉال ع-
مع ٕاّ� wا ازي ÔN � ã8ّال الظروف من وهيى الياء@, مع ØËÉلل استثقاً� كيَف@, مثل الفتح

/@ ÒCأي مع� ã| أجِلْس@, Nلْس ÔAحي تقول@: ما@,
بالغايات@, @تشبzاً ØËÉال Fzف @الثاء ã|و حوث@, @تقول ّ وطيى حيث@: ـ الّلبيب ãمغ�
ع-أصل Ì»والك يظهر@, � ا�ّر وهو أثرها ٔ�ّن ٕاضافة@, bك ٕا4ا�ملة إ�ضافة ٔ�ّن
ِمن ـ قرأ من وقراءُة حيث@, ُيعرب من العرب ومن للتخفيف@, والفتح السا@كن�@, التقاء
للمكان وهيى /@Ì»الك ع- البـناء لغة وIتمل Iتملها@, Ì»بالك@ ـ يعلمون G َحيِث
أو ع-الظرفيّة نصب Tّل ã| كوuا والغالب للزمان@/ ترد وقد أ�خفش@: قال اتّفاقاً@,
وفـاقاً بـه مـفعوً� تقع وقد ألقـت@/ حيث لَدي ـ بغـ�ها Hفض وقد خفض]ن@,
مدلوً� Tذوفاً@, يَعلُم وناص}ا ـ رساَلته َعُل Ö ÒN حيُث أعلَم ا3ُ ـ عليه وaل ,@ ãÏºللفارnبعا أّولته فٕان به@, اXفعول ينصب � التفضيل أفعل ٔ�ّن نفسه@, بأعلم � بأعَلم@, عليه
فعلّية@, أو كانت اdيّة ٕا4ا�ملة إ�ضافة حيث ويلزم بعÎÉم@/ @رأيى ã| أن@ينصبه جاز
أراه@/ زيداً حيث جلست Lو ã|النصب يرّجح Øj ومن ,@Dأ@ك الفعليّة ٕا4 وٕاضافxا
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َحيُث ٣٧٨

عن قطعها عند الظروف هذه بنيـت ا Ø̂ وٕا ـ الظروف ـ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
فـهذا قلت@: قان ا¤ذوف@/ ذلک مع� ٕا4 باحتياجها ا¡رف Xشـاxwا ٕاليه اXضاف
قلت@: اXوصولة@؟ كاÊº�ٔء معه بنيت bّفه ٕاليه اXضاف وجود مع Gا حاصل ا�حتياج
الظروف يت Ùdو باÊº�ٔء@/ �ختصا¼Îا اdيxّا جانب يرّجح فيه إ�ضافة ظهور ٔ�ّن
لتضّمyا غاية@, تكون � أن أ�صل ã| حقّها كان ٔ�@نّه غايات@: إ�ضافة عن اXقطوعة
وضمنت ٕاليه اXنسوب حذف ØFفل ٕاليه@, اXنسوب هيى الغاية تكون بل Ø ã*النس اXع�

غايات@/ فسمِّيت معناه@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ل�تفع bلة ٕا4 تضاف أن و�زم اXكانّية@, الظروف أÊºء من حيُث كلمة أّن
وبنيت بالغايات@, ت Ø{فش الّلفظ ã| غ�ظاهرة ٕا4ا�ملة إ�ضافة كانت وØXا ٕاwامها@,

مثلها@/ ØËÉع-ال
G َحـيُث ِمـن الَعذاُب وأتاُهم ,@ ÔBِشـئ َحيُث ِمن Wَُفك ,@ Ôr ِشئْ َحيُث ِمyا َفُكُلوا
ا Ø ÒXَو َتِسُب@, Ö ÒJ Gَ َحـيُث ِمن َويَْرزْقُه َيْعَلُمون@, G َحيُث ِمن َسَنْسـَتْدِرُجُهم َيْشُعرون@,

أبوُهم@/ أَمَرُهم َحيُث ِمن َدَخُلوا

تدّل أين كلمة أّن Fك معاً@, الكيفيّة وع- اXكان ع- د�لة فzا الكلمة فهذه
/@ × Øæ@أ وكذلک ¾Ìطاً@, أو استفهاماً ع-اXكان

والبحث ٕانساٌن@, ٕانّه حيث من إ�نسان فيقال@: الكيفّية@, مفهوم علzا يغلب وقد
مyا يسـتفاد قد اللِّحاظ وwذا الروحانّية@/ ا¡يثيّة من أو ,@ ّ ماّديى ٕانّه حيثيّة من عنه

اXاء@/ ن تُسخِّ حاّرة ا Øuٕا حيث من النار فيقال التعليل@,
/@١٢٤ . ٦ ـ ِرساَلتَه َعل Ö ÒN َحيُث أعلَُم ا3ُ
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٣٧٩ حيد

اòصـوصيّات وقاطبة ا¡يثيّات وbيع اXصـا¬ بBم اXورد هذا ã| أعلم أيى
أ�صلح ٕاّ� يفعل � أمر وَجْعل عمل مقام ã| كذلک هو من أّن ومعلوم والكيفيّات@,

وأ�حّق@/

Oّص باXورد العلم فٕاّن به@, مفعوً� جعلها من د�لة وأدّق ألطف اXع� وهذا
ã| التـجّوز يستلزم وأيضاً أ�حّق@, أ�صلح انتخاب يفيد � النحو wذا والتعب� به@,

عمله@/ يصّح Ø8ح التفضيل أفعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيد@:

با¡رف ويتعّدي وبُعَد@/ تَنَّحيى وُحيـوداً@: َحيدة Jيُد ء ãÏ¿ال عن حاَد ـ مصبا
وأذهبتُه@/ به ذهبُت مثل وأحدته به ِحدُت فيقال واGمزة

وعـدل@, عـنه مال وَحيْـُدودة@: وَحيَْدًة ُحيوداً Çيُد ÒJ ء ãÏ¿ال عن حاد ـ صحا
َصـْعفوق@/ غ� فَْعلوٌل الكbم ã|ليس ٔ�@نّه فُسكنت@, الياء بتحريک َحيَدوَدة وأصله
كث� ويقال لنَشاِطِه ظلّه عن يُد ÒJ أيى َحيَديى وaار جانبه@, وِحياداً@: ايَدة ÔT وحايَده

غ�ه@/ ع-فََع-× ء ãÏ¾ اXذّكر نعوت ã| Nٔي nو ء ãÏ¿ال عن يود Ô¡ا
حاد يقال ا�ستواء@, طريق عن والُعدول اXيل وهو واحد@, أصل حيد@: ـ مقا
النادر ْيد@: Ò¡وا /@ يَديى Ò¡ا ومثله كث�اً@, Jيد الّذيى ـُيود@: Ò¡وا ُحيوداً@, Jيد ء ãÏ¿ال عن

وأحياد@/ ُحيود وا�مع ا�بل@, من
من شَخص ما ـيُْد Ò¡وا الرأس@, من َحْرٍف كّل ـْيد@: Ò¡ا ـ ١٨٩ . ٥ الxذيب
ُحيود@/ وbعه العظم@, من وكذلک َحْيد@, ا�عوجاج شديد ِضلع وكّل واعوّج@, ا�بل

وأنفة@/ خوفاً عنه صّد ٕاذا ء ãÏ¿ال عن Jيد والّرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ح� ٣٨٠

والتحقيق@:

دون من نفسـه ã| ا�ستقامة عن وا�عوجاج اXيل هو فzا الواحد أ�صل أّن
كان½Íاف أو العظم@, ã| أو الضلع ã| أو ا�بل@, رأس ã| كاعوجاج وتباعد@/ Qانب

وتركه@/ أمر عن ã Ø4وتو ٕادبار أو فكر@, أو عقيدة وٕاعراضعن

والتباعد يى والتنحِّ وا�Lراف والعدول اXيل وب� بيyا الفرق يظهر القيد وwذا
من أعّم وبعÎÉا الكلFت@, هذه ã| مأخوذ والفصل البُعد فٕاّن وا�عوجاج@: والتجانب

حيف@/ راجع /@� أم مفهومه Iقّق ã| والفصل البعد حصول
/@٢٠ . ٥٠ ـ يُد ÒI ِمنُه ُكنَت ما ذلَِک قِّ Ò¡ِبا وِت ÒXا ةُ َسكَْر َوجاَءْت

ا̀�خرة سبيل عن ويعرضون ظهورهم وراء وNعلونه البعث يستبعدون م Øuفٕا
الدنيوّية@/ ا¡ياة عن للموت يxيّؤون و�

و� ا¡ّق عن باعوجاجهم يتباعدون � م Øuفٕا الكلمة@, wذه التعب� لطف فظهر
ا¡ّق@/ عن ا�عوجاج مطلق ا¡يد مفهوم فٕاّن البعث@, ٕا4 س�هم طريق عن يتنّحون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:
الصواب@, وجه يدِر n ًة@: Öوَح� َتِعَب باب من اً Òَح� ار ÒJ أمره ã| حاَر ـ مصبا
وأصله :@ ّ أ�زهريى قال /@ Øفتح� ته Øوح� /@ َحياَريى وا�مع ,@ يى Öَح� واXرأة اُن@, Öَح� فهو
قيل معروف@, وا¡ائر@: عنه@/ ه ÒÍ½ب في½Íف ضوٌء فيغشاه ء ãÏ¾ ٕا4 إ�نسان ينظر أن

يWّدد@/ أيى فيه اُر ÒJ اXاء ٔ�ّن بذلک يى Ùd
َحـياريى وقـوم اُن Öَح� فهو أمـره@, ã| Ú�I اً@: Öوَح� ة Öَح� � ÒJ حاَر ـ صحا
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٣٨١ ح�
ِحـ�اٌن وbعه اXاء@, Vتَمع وا¡ائر@: وداَر@, اجتمع اXاء@: Ø�Iو ,@ Øفَتَح� أنا تُه Øوَح�
Ø�ÇIو اُسـيغ@, ال¿Ìاب@: واسـتُح� ء@, ãÏ¿ل يتّجه n ٕاذا بائٌر@: حائر ورجل �Öوُحوراٌن@, Ò¡ا ومنه مي@, ß¡وا ا¡ظ�ة شـبه بالفتح Ô Ö� Ò¡وا ,@bٔامت ٕاذا واسـتحاَر@: باXاء اXكان
أيضاً ّ وحاِريى ,@ ّ ِح�يى ٕالzا والنسبة الكوفة@, بقرب مدينة Ì»بالك وا¡�ßة بكربbَء@,

ألفاً@/ الياء قلّبوا م Øu@كأ قياس@, ع-غ�
ã| حار وقد ة@/ Ö� Ò¡ا ذلک من ء@, ãÏ¿ال ã| الWّدد وهو واحد@, أصل ح�@: ـ مقا
Ñ-تW لكّل ويقال اXاء@, فيه Øيتح� اXوضع وا¡ائر@: Ô Ö� Ò¡وا ,@ Ô Úيتح� Ò Ú� ÒIو ,@� ÒJ أ�مر
الّـذيى كا¡ائر بعض@, ع- بعضه ترّدد bٔامت ٕاذ ٔ�@نّه صحيح@, قياس وهو مستح�@,

/@bٔامت ٕاذا اXاء فيه يWّدد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب�الWّدد بيyا والفرق /@ Øوالتح� الWّدد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والشّک@:

بالعكس@, والWّدد ا�وارح@, ã| Øj القلب ã| أّوً� ـ ملحوظة تكون ا¡�ة أّن
القـلب ٕا4 نـاظر Øفـالتح� الظاهر@/ ã| وا�شـتباه Øالتح� ظهور بلحاظ ٕاطbقه فٕاّن

الظاهر@/ ٕا4 والWّدد والباطن@,
بصّحة العلم مع معيّـنة اُمور أو أ�مرين ب� بالWّدد Tدود فهو الشّک@: وأمّا

مyا@/ أو Fyم واحد
وا�شـتباه الWّدد فـٕاّن أ@كـ#@: اشتقاق ور Ô¡وا �Ò¡ا ب� يكون أن يبعد و�

/@oستقXا وال½Íاط ّ اòارجيى ا�ريان عن مع�اòروج من قريبة وا¡�ة
/@٧١ . ٦ ـ اَن Öَح� اGٔرِض ã| Ôياط� الشَّ َوتُه Ö Òxاس @كالَّذيى
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حيص ٣٨٢

يفعل@/ ما يدريى � Ùمتح� وهو واGبوط السقوط ٕا4 وأذهبته ساقته أيى
شـيطان من أعّم والشياط� يسـوقه@/ أن وٕارادته السوق طلب وا�سxواء@:

حال@/ وهو من½Íف غ� وصف وا¡�ان وا�ّن@/ إ�نس

بعدYا@/ وIصل والّضbل@, الشّک نتيجة ا¡�Òة أّن فيعلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيص@:

عنه حاَد اصاً@: ÒTو يصاً ÒTو وُحيوصاً َحيصاً Jيُص ا¡ّق عن حاَص ـ مصبا
ٕاليه@/ يَلجؤون مَْعِدل ِمن أيى يصـ ÒTِمن م Ô ÒG ـ@@ما وعَدل

حاَص يقال �خصومة�@, د وتلدُّ َجْور ã| اXيل وهو واحد أصل حيص@: ـ مقا
شّدة@/ أيى بيَص@, َحيَص ã| وقعوا ـ قوGم الباب ومن جار@/ ٕاذا َحيَصاً يُص ÒJ ا¡ّق عن
اصاً ÒTو يصاً ÒTو وُحيوصاً َحيْصاً يُص ÒJ عنه حاَص ـ الفّراء حيص@: ـ صحا
مـثله@/ وا�Lياص وَمهرب@, يد ÒT أيى يص@, ÒT عنه ما يقال وحاَد@, عدل وَحيصاناً@:
أيى بَيَْص َحيَْص ã| وقعوا ويقال اuزموا@, ولbٔعداء العدّو@, عن حاصوا لbٔولياء يقال
bُجـع ٕاÊºِن وYا وشّدة@, ضيق ã| ويقال منه@, Gم Uرج � أمرهم من اختbط ã|
ã| فـbن ووقـع عمرو@: أبو وحكي بيَت@/ بيَت جاريى مثل الفتح@, ع- وبنيا واحداً

بَيٍْص@/ َحيٍْص ã|و بِيَص@, ِحيَص ã|و بَيَْص@, َحيَْص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تدّل فهيى والفصل@/ التباعد عدم قيد دون من ا¡يد هو فzا الواحد أ�صل أّن
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٣٨٣ حيص

ْيد@/ Ò¡ا من وأشّد Dأ@ك فzا اXيل أّن ]ع� والتجانب@, ب�ا¡يد اXيل ع-مفهوم
ã| وأ@كDاستعGFا معقول@, أو Tسوس أمر ã| يكون أن من أعّم أ�صل وهذا

والنجاة@/ والفرار التخلّص مورد

والضيق@/ الشّدة مفهوم ã| تستعمل اXناسبة وwذه
ـ يص ß ÒT ِمْن َلنا َما نا Ö Ò�َص أم أَجِزعنا َعلينا َسواٌء ْينا@كُم َد Ò ÒG ا3ُ َهدانا لَْو قاُلوا

/@٢١ . ١٤

وSاة@/ وHلّص ميل من أيى
ع-جهة العدول وهو يْص Ò¡ا من العذاب@, من وَمهرب مَنجيى أيى ـ البيضاويى
قوله@: يكون أن وNوز غيب@, ÒXكا ومصدراً بيت ÒXكا مكاناً يكون أن Jتمل وهو الفرار@,
يقولون م Øu@أ :@ رويى ما ويؤيِّده الفريق��الضعفاء@واXستك#ين�, كbم من َعَلينا, َسواٌء
فـيص#ون نص#! تعالَوا فيقولون ينفعهم@, bف عام@, `«Êئة فيجزعون Sزع! تَعالَوا

علينا@/ سواٌء يقولون Øj @كذلک@,
هيى ا Ø̂ ٕا فzا والتأّسـف Ì Ø»والتح والتأ@ّثر ا̀�خرة وعذاب ا�بتbء أّن وليعلم
النفس@, ã|وثبتت وQّسمت ورسخت Iّصلت وما ا@كتسبت@, ما وآثار أ�عFل نتيجة
خارجياً أمراً مبدؤها وليس التخلّص@, و� مyا الفـرار Zكن و� أنف«Îم@, من فهيى

عyا@/ Tيص bف دفعه@, Zكن Ø8ح
/@١٢١ . ٤ ـ يصاً ÒT ا Öyَع ُدوَن ß ÒN Gَو Ô Úsَجَه َمأواُهم ولىِئَک اُ

النـور مرحلة عن وÇIّجبوا والكدورة الظلمة مقام ã| و[كّنوا استقروا م Øuفٕا
نصيب@/ ا̀�خرة عن وليسGم الدنيا با¡ياة ورضوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حيض ٣٨٤

حيض@:
َحيضاً اXرأُة وحاضت صمُغها@, ساَل َحيضاً@: Iيُض ُمرة السَّ حاضت ـ مصبا
َضـيَْعة مثل َحْيض@, وا�مع َحْيضة@, واXّرة ا¡يض@, ٕا4 نسبxا وَحيّضxا@: يضاً@/ ÒTو
بَـيْضة مثل َحيْضات والقياس وَدْول@, َدْولة الواو@: بنات ومن ,@ Öoوَخ وَخيْمة وَضيْع
ا¡يض/ خرقة أيضاً يضة: ß¡وا لسة/ ß�ا ا¡يضمثل هيئة :Ì»يضة@بالك ß¡وا وبيضات/
وÇbع حاضت@, ع- له بناء حائضة@أيضاً, وجاء خاّص, ٔ�@ّنه@وصف واXرأة@حائض
فهيى اXرأة واسُتحيَضِت حيÎÉا@, أيّام الصbة عن قعدت وIّيَضْت@: ُحيَّض@/ ا¡ائض

مستحاَضة@/

أÇaر@, ماء مyا خرج ٕاذا ُمرة السَّ حاَضِت يقال واحدة@/ كلمة حيض@: ـ مقا
باXاء@/ لدمها تشبzاً حائضاً النُّفَساء يت Ùdولذلک

Çيضة@, ß¡ا Ëº�ٕوا Çيْضة Ò¡ا واÇXّرة مـعروف@, ْيض@: Ò¡ا ـ ١٥٩ . ٥ الxذيب
ُحيَّض@/ ونساء حائض وامرأة مصدراً@, ويكون ÓÊºٕا يكون يض Ò¤وا يض@, ß¡ا وbعها
ٕاذا وفـاض السيل حاَض ويقال َيرقأ@/ bف الدم مyا يسيل ã8ّال اXرأة واXستحاضة@:
حوض للحوض@: قيل هذا ومن سّيلت@/ أيى حّيضت ومع� ويفيض@, يض ÒJ ساَل@,
ع-الواو@, والياء ع-الياء الواو والعربتدخل يسيل@/ أيى ٕاليه Jيض اXاء ٔ�ّن اXاء@,
والصاد@: @باب@الضاد ã|@ ãæوقال@اللحيا ل�@/ حرفا وYا اGواء وهو واحد Ùñح من F Øu@�ٔ
واحد@/ ]ع� وجاَض حاَض هو ا Ø̂ ٕا سعيد@: أبو وقال واحد@/ ]ع� وحاَص حاَض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

داخل من اÇòفيف والسيbن الفيض ]ع� مصدر أ�صل ã|يض Ò¡ا ماّدة أّن
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٣٨٥ حيف

اسـتعGFا غلب Øj اXرأة@, رحم من الدم وفيضان الشجرة من الصمغ كفيضان ء@, ãÏ¾
حـائض@, امـرأة فـقيل@: انðاعاً@, ومشـتقّات أفعال مÇyا واشـتّقت ,@ ãæالثا اXع� ã|

وحيّضxا@/ وIّيضت@, ومستحاضة@,
اشـتقاق ا¡Çيض وب� وبينه واويّاً@, ا¡وض مع� فهو السيbن@: مفهوم وأمّا

معناYا@/ من قريب وا¡وص أ@ك#@,
خروج اقتضت وطبيعxا اXرأة مزاج فكأّن التحيّض, وا�ستحاضة@]ع�طلب

عادtا@/ هو ع-ما زائداً وسيbنه الدم
/@٤ . ٦٥ ـ يِض Ò¤ا ِمَن َيِئْسَن ãçWَّوال
/@٢٢٢ . ٢ ـ يِض ß Ò¤ا َعِن َوَيْسأ@ُلونََک

عـليه غـلب قـد ا¡يض ٔ�ّن ا¤يـض@: وانتخاب ا¡يض@, من ّ ميميى مصدر
وا�نسّية@/ اd�ٕيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيف@:

فهو حا@كم Òغ� أو ÓFحا@ك كان وسواء وظلَم جاَر َحيْفاً@: يُف ÒJ حاَف ـ مصبا
وُحيَّف@/ حافة وا�مع حائف@,

ْيف@: Ò¡وا تنّقصه@/ أيى وIّوفَه جانباه@, :@ الواديى وحافّتا َحيف@: ـ َحوف ـ صحا
ٕاذا ÇIّوفته@, مـثل ء ãÏ¿ال وIّيفت جاَر@, أيى Jيف@, عليه حاَف وقد والظلم@, ا�ور

حافّاته@/ من تنقّصتَه

ومنه ماَل@, ٕاذا يف@: ÒJ عليه حاف يقال اXيل@, وهو واحد أصل حيف@: ـ مقا
ٕا4 ُعرضه عن ماَل ٔ�@نّه الباب@, قياس وهو جوانبـه@, من أخذتَه ٕاذا ء ãÏ¿ال ّيفُت ÒI

جوانبه@/
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حيف ٣٨٦

,@ الواديى حافّتا ومنه حاّفته@, ء ãÏ¾ كّل ناحية الليث@: قال ـ ٢٦٣ . ٥ الxذيب
باòاء وHّوفتـه حاّفته@, من أخذته ء ãÏ¿ال Iّوفت الفـّراء@: وقال ُحويفة@/ وتصغ�ه
نواحـيه@/ من أخذته ء@: ãÏ¿ال Iّيفت وقد ناحيـته@/ ء ãÏ¿ال َحيفة غ�ه@: وقال ]عناه@/

َحيْفاً@/ Jيُف حاَف يقال@: ا¡كم@, ã| اXيل ْيف@: Ò¡وا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وÇwذه ا�عـتدال@/ عن واÇòروج اXيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا¡كم@/ ã| واXيل والظلم ع-ا�ور تطلق اXناسبة

ويـقال ياًء الواو تبّدل وقد واويّاً@, وف Ò¡ا ãæمعا fن ـ والناحية ا�انب وأمّا
وأ�دب اللّـغة أهـل من كث� ع- اXع� هذا اشـتبه وقد ناحيته@, أيى ء ãÏ¿ال َحيفة

ب�اXاّدت�@/ فخلطوا
الكلFت من وغ�ها@, والعدول يد Ò¡وا وب�اXيل بيyا الفرق يظهر القيد وwذا

حيد@/ ـ راجع ـ مفهوماً اXتقاربة
والياء@, الواو ã|حر من يستفاد ما هو وا¡يف@: ا¡وف ب� الفرق أّن \O و�
السيbن@, هو وف Ò¡ا مفهوم كان وØXا وا�Kفاض@, واGبوط ع-الEول تدّل الياء فٕاّن
اKفاض وهو ا¡يف مفهوم وهذا السيbن, ã|فاضKع-ا تدّل ياًء: الواو اُبدلت فٕاذا

ومثله@/ الرحم من الدم

وا¡يض@/ اXعني�ب�اXاّدت�السابقت�ا¡وض من قريب وهذا
ã| وأمّا ٕاليه@, يتوّجه ما أيى واXنxي الغاية ٕا4 اXيل مفهوم ã| النظر أّن وليعلم

منه@/ يتوّجه ما أيى اXبدأ فٕا4 وأمثاGا والتباعد والتنّحيى العدول
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٣٨٧ حيق

ولىِئَک اُ َبل َوَرسوله م ß Öz َعلَ ا3ُ يَف ÒJ أن Oاُفوَن أم ارتاُبوا َمَرٌضأم م ßwُقلو ã|أ
/@٥٠ . ٢٤ ـ ون Ô ßXالظّا ُهم

خارجاً علzم ويعدو يظلم وأن العدل عن حقّهم ã| rا Zيل أن Oافون أو ٕا4أيى ويتعّدون وا¡ّق العدل عن يتجاوزون الّذين الظاXون هم م Øuٕا بل ا�عتدال@, عن
غ�هم@/ حقوق

ã\ن ٕاذا فٕانّه اXتعال@, rا ٕا4 ينسب � بأن وأنسب الظلم@, من ألطف وا¡يف
/@ أو4× بطريق يكون ا�ور ã\فن العدل@: عن واòروج واXيل ا¡يف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيق@:

نزل@/ يق@: ÒJ ُء ãÏ¿ال به حاَق ـ مصبا
السـوُء به حاَق يقال@: ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال نزول وهو واحدة كلمة حيق@: ـ مقا

بأهله@/ Gّٕا السئِّيُ اXكُر يُق ÒJ Gَو ـ Jيق
�حوط�@/ قبله الّذيى من يقرب واحد أصل حوق حوق@: ã| وقال

أيى العذاب@, wم وحاق به@, أحاط أيى يق@, ÒJ ء ãÏ¿ال به حاَق حيق@: ـ صحا
ونزل@/ wم أحاط

ما يق@: Ò¡ا الليث@: قال كنسته@/ َحْوقاً@: البيت ُحقُت وقد ـ ١٢٦ . ٥ الxذيب
تعا4@: قوله ã| الزّجاج@: وقال به@/ ذلک فيEل يعمله سوء أو مكر من بإ�نسان حاق
كانوا ما جزاء هو الّذيى العذاب wم أحاط أيى ـ ِزُئون Òxَيْس ِبِه @كاُنوا ما م ß ßw َوحاَق
جعل قلت@: كسبه@/ جزاء ايى كسُبه@, وأهلكه عمله بفbن أحاط تقول Fك يسxزئون@,
رة Ò Ògبـال اسـتدار ما وهو وق Ô¡ا من مأخذه وكأّن أحاط@, ]ع� حاَق ٕاسحاق@: أبو
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حيق ٣٨٨

ُحيقاً أ�صل ã| كان كأ@نّه يق@, ÒJ حاَق من bًفُع وق Ô¡ا يكون أن وجائز �ا¡َشَفة�@,
يـقال كث�ة@, حروف ã| الواو ع- تدخل والياء قبلها@, ما �نÊÉم واواً قلبت فالياء

ه@/ Øzوت َهه وتوَّ تشّقق@, ٕاذا وتصيّح النبت تصّوح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القوم@: كلFت من يظهر ع-ما ومعناYا أ@ك#@, اشتقاق Fyبي وا¡يق ا¡وق أّن
ã| قلنا Fاللّفظ�ك ماّدة يوافق وهذا ]ع�الEول@, Ø ãaواليا ]ع�إ�حاطة@, ّ الواويى أّن
اخـتلط وقـد الEول@/ mbي وهو ا�Kـفاض@, هو الياء حرف ÏÉمقت فٕاّن ا¡يف@,

كbمهم@/ ã| اXفهومان
النظر Iت جعِلها عن عبارة فٕانّه البيت@, كنس ع- تطلق إ�حاطة و]ناسبة

فzا@/ ع-ما وإ�حاطة وتدب�ها وتنظيِفها
وليس والسلطة@, إ�حاطة قيد مع الEول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد فأ�صل
rا كbم ã|استعملت قد اòصوصيّة وwذه إ�حاطة@, مطلق و� الEول مطلق معناها

ا£يد@/
/@ ٨ . ١١ ـ ِزُئون Òxَيْس ِبِه كانوا ما م ß ßw َوحاَق
/@٤٥ . ٤٠ ـ الَعَذاب ُسوُء ِفرَعوَن ِبآِل َوحاَق

علzم@/ نازً� wم أحاط أيى
/@٤٣ . ٣٥ ـ بأْهِله Gّٕا السئِّي اXكُر يُق ÒJ Gَو

أنف«Îم@/ ٕا4 مكرهم نتيجة ويرجع اXكر@, أهل هو ]ن ٕاّ� و�يEل �Jيط أيى

وذلک أ�صـل@, هيى قلبيّة نفسانيّة صفة من ينبعث ا Ø̂ ٕا ا�سxزاء أّن \O@و�
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٣٨٩ ح�
النفس ٕا4 والتوّجه Ø#التك عن عبارة وهيى آثارها@, ومن Gا نازلة ومرتبة ظّل العمل

له@/ والتعّرض حق�اً آخر ٕانسان ورؤية
انðاع عند وتظهر النفس@, ã| ترسخ النفسانيّة ا¡يوانيّة الظلFنيّة الصفة وهذه

wا@/ Iيط وهيى نف«Îا@, ã| وظهورها البدن النفسعن

أو أ�عFل وأثر والعقاب بالثواب تأويلها ٕا4 Lتاج � اXوارد هذه أمثال ã\ف
اXاّدة@, nعا ã| Qّسمها ٕا4 حاجة و� أ�صيلة@/ هيى الباطنيّة الصفات فٕاّن بتجّسمها@,

عاXها@/ ã| مة متجسِّ أنف«Îا ã| ا Øuفٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:
وَحينونة@: Ì»والك بالفتح ِحيناً الصbة وحانت قرب@, :@�J كذا حان ـ مصبا

زمان@/ ظرف فهو أحيان@, وا�مع ,@Dك أو قّل الزمان وا¡�@: وقxا@, دخل
يَفعل أن له وحاَن اXّدة@, أيضاً@: وا¡� حينئذ@, ويقال الوقت@, ا¡�@: ـ صحا
حيناً@, به أeَت ٕاذا باXكان وأحَيْنت وقته@, قرَب حيُنه@: وحاَن آَن@, أيى حيناً Ô� ÒJ @كذا
الواحدة اXّرة ينة@: ß¡وا فيه@, Iل}ا وقتاً وليلة يوم كّل ã| Gا جعلَت ٕاذا الناقة@: وحّينُت
/@rا وأحانه هلک@, أيى الّرجُل حاَن يقال@: اbGك@, بالفتح@: Ö� Ò¡وا والّليلة@/ اليوم من

اòمر@/ فzا تباع ã8ّال اXواضع وا¡انات@:
ويقال وكث�ه@/ قليله الزمان وأ�صل عليه@/ Jمل Øj واحد@, أصل ح�@: ـ مقا
هـذا ع- ا¤مول وأمّا حيناً@/ به أeُت أيى باXكان@, وأحينت اَينـة@, ÔT فbناً عاملت
مسّمًي فكأ@نّه ح�@, من له فbبّد çأ ٕاذا ٔ�@نّه القياس@, من وهو ,@ Öَح� للهbك فقوGم

اXصدر@/ Ëºبٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ح� ٣٩٠

والتحقيق@:
أن دون من اXطلق اX}م الزمان من قطعة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بـقيود مـعناه Øويتع� كث�@, أو قليل زمان أو مستقبل أو ماض زمان من بقيد يقيّد

اُخري@/ وقرائن لفظيّة mÊÈو خارجيّة
× Ø2َحـ ِبِه بَّصوا Ò ÒAَف ,@ àِح� ُكلَّ @ُكَلها اُ ãçتُؤ ِح�@, ٕا�× ْعناُهم َمتَّ َو ,@ àِح� ٕا� َوَمتاٌع

ِح�@/ َبْعَد َنبأُه ِح�@, × Ø2ح ـتَّعوا Ò Ò] ِح�@,

واXّدة@: والزمان ب�ا¡� والفرق
هو@/ هو حيث من الزمان من Zتّد ما ]ع�مطلق الزمان أّن

ما@/ بامتداٍد@ مقيّداً Tدود زمان واXّدة
بامتداد@/ مقيّد غ� Tدود زمان وا¡�@:

اسـتعFل مـوارد ã| مأخوذ اXطلق الزمان من Tدودة قِطعة أيى اXفهوم فهذا
به@/ التعب� لطف يظهر وبه ,@hالكر القرآن ã| ا¡� @كلمة

Òِح� البأس@, Òوِح� ـ@ ã| Fك لفظيّة فبقرائن الزمان من القِطعة تلک تعي� وأمّا
ا@/ ßtمو Òِح� َمناص@, Òِح� ُحون@, ÒÌ Ö» تَ Òوِح� تُرJون Òِح� ة@, الَوِصيَّ Òِح� ُل@القرآُن, ÚC يُ

فzا@/ مفعوً� بكوuا الظرفّية@, ع- والنصب
كان ٕاذ Òح� ـ والتقدير للتعويض@, التنوين أّن ٕاّ� حينئٍذ@, كلمة الباب هذا ومن
مضاف ـ كان ٕاذ@ ـ وbلة الظرفّية@, ع- ومنصوب مضاف فا¡� كذلک@, يكون أو

ا¤ذوف@/ عوضعن والتنوين ٕالzا@,
ا¡لقوم@/ بلغت ح�ٕاذ أيى ـ َتْنُظروَن ِحيَنئٍذ Ôr َوَأ@نْ
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٣٩١ حيىّ

با�شـتقاق ا¡� من مشـتقّة ـ@ @ Úوح� وأحاَن حاَن ـ أ�فـعال أّن والظاهر
/@ ا�نðاعيى

فـzا حالة وعروض Uصـوص وقت وصول @فباعتـبار اbGك@: مفهوم وأمّا
اXوت@/ ã| اXستعمل كأ�جل السابقة@, ا¡ا�ت جريان الف ÔH

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ حيىّ

ضّد هو الّذيى ا�ستحياء وا̀�خر اXوت@/ خbف أحدYا أصbن@, :@ ّ حيى ـ مقا
َحيّاً اXطر ويسّمي َوتان@/ ÒXوا ْوت ÒXا ضّد وهو َيوان@, Ò¡وا ياة Ò¡فا ـ أ�ّول فأمّا الوقاحة@/
أتيت وتقول ولٌد@/ Gا وت ÒZ يكاد � يَية@: ÔTو يىٍ ÔT ناقة ويقال أ�رض@/ حياة به ٔ�ّن
استحييُت قوGم ـ ا̀�خر وأ�صل َغّضة@/ النبات َحيّة وجدtا ٕاذا ا@, Ôxفأحيي أ�رض
وهو الناقة حياء فأمّا استحييَت@/ ٕاذا أحيي منه َحِييُت زيد@: أبو وقال استحياًء@, منه
لكان يَستحييى ن ØW كان لو أ@نّه ع- Tمول كأ@نّه هذا@, من يكون أن فيمكن فرجها@:

وتكّشفه@/ ظهوره من يَستحييى

,@ يى Ù Ôd وبه ,@ ّ ُحيَيى وتصغ�ه ,@ ٌّ َحيى فهو َحياًة@, َتِعَب@, باب من يي ÒJ َ َحِييى ـ مصبا
واستحييته ,@rا أحياه فيقال: باGمزة ويتعّدي أحياء@/ وا�مع أخطب@/ بن ّ ُحيَيى ع-ومنه ّ َحِييى فهو َحياًء منه َ وَحِييى الّلغـة@, هذه ٕاّ� فيه ليس تقتله@, فلم حيّاً تركته ٕاذا
با¡رف بنفسـه يتعّدي أ�خفش@: قال ا�نقباض@وا�نزواء@/ وهو منه@: واستحيا فَعيل,
القـرآن جاء وwا ا¡جاز لغة ٕاحداYا لغتان وفيه واستحييته@, منه استحييت فيقال
من اُن� كّل من للّدبر Ëºا ا¡ـياء زيد@: أبو قال واحدة@/ بياء o¦ وا̀�خر بياءين@,
والناقة@, ا�ارية فرج ياء Ò¡ا َفعال@, باب ã| :@ Ø ãèالفارا وقال ذلک@, وغ� ّف Ôòوا الظِّلف
أيى rِ التـحيّات ومـنه با¡ياة@, الدعاء أصله Iيًّة@: وحيّاه الغيـث@/ مقصوراً@: يا Ò¡وا
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حيىّ ٣٩٢

استعمله Øj وغ�ها@, با¡ياة الدعاء مطلق ã| استعمل Ø8حDك Øj لک@, ÔXا وقيل البقاء@,
قال دعاء@, وÇLوها الصbة ع- ّ وَحيى عليک@, سbم وهو Uصوص دعاء ã| ال¿Ìع
أيى الغدوة� �طعام ٕا4الغداء ّ وَحيى ع-الغداء َّ َحيى ويقال ٕالzا@, هلّم معناه قتيبة@: ابن
:@ ّ وا¡Çيى الصbة@/ ع- َّ َحيى ـ اXؤذِّن قول ْيَعلة@: Ò¡وا فعل@/ منه يشتّق nو قالوا أقِبل@,
ناطق@, غ� أو كان ناطقاً روح ذيى كّل وا¡يوان@: أحياء@/ وا�مع العرب@, من القبيلة
تعا4@: وقوله أ�صل@, ã| مصدر ٔ�@نّه وا�مع الواحد فيه يستويى ا¡ياة من مأخوذ
هنا َحيَوان وقيل موت@, يعق}ا � ã8ّال ا¡ياة هيى قيل َيوان@, Ò¡ ا يىَ ß ÒG ةَ ِخَر ÐGا الّداَر َوٕانَّ

وتؤّنث@/ تذّكر أ�فعيى وا¡ّية@: مََوتان@/ الكث� للموت قيل Fك ا¡ياة ã| مبالغة
وا�مع ا¡ياة@, من مَفْعل يا Ö Ò¤وا اXيِّت@, ضّد ّ يى Ò¡وا اXوت@, ضّد ا¡ياة ـ صحا
واستحيي واستحياه أيضاً, َّ @وَحيى َ فحِييى rوأحياه@ا العرب@, أحياء واحد ّ وا¡يى , اييى ÒT
,@ ãbيَْسـتب � أيى ,@Wًََمـث َب ßÍ ÖÉ يَ أن َيْستَْحييى Gَ ا3َ ٕانَّ وقـوله@: ا¡ياء@, من ]ع� منه
ودجاجة@/ بَطّة مثل جنس من واحد ٔ�@نّه اGاء دخلت ا Ø̂ وٕا واُ�ن�@, للّذ@كر وا¡يّة

Lو ,@ بع-× يُعّديى أقِبل@, أيى َّ َحيى ومyا ـ أ�فعال أÊºء ـ ØãÏÈللر الكافية ¾Ìح
مع ّ حيى يرّكب وقد ]ع�ايِت@, ياً متعدِّ َّ َحيى جاء وقد علzا@, أقبل أيى ع-الصbة ّ بٕا4حيى ٕامّا فيَتََعّديى أيضاً@, ع ßÌºأ اXرّكب]ع� فيكون واستعِجْل@, ع ßÌºأ ]ع� الّذيى bَه
للتعدية والباء بذكره@, أÌºع أيى بعمرو b Øzح Lو بالباء وٕامّا الDيد@, ٕا4 ل Ò Úzَح Lو
فيتعّدي ايِت ]ع� أو زيد@, ع- ل Øzح Lو بع-× فيتعّدي ]ع�أقبِل أو به@, ذهب Lو
اGاء وٕاسكان للWكيب@, bَه ألف حذف لغات@: اXرّكب ã|و الDيَد@/ ِل Øzح Lو بنفسه@,

الbّم@/ وٕاسكان التنوين@, وٕا¡اق الفتحات@, ã4لتوا
ع- ّ حيى يقال: wا@, ويُـدَعيى wا يُنَدب مثقَّـلًة@, :@ ّ حيى ـ ٢٨٢ . ٥ الxذيب
َحثٌّ َّ َحيى غ�ه@: وقال الليث@/ ذلک قال الفعل@, منه يشتّق nو ,@�òا ع- ّ حيى الفداء
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٣٩٣ حيىّ

ابـن وعن الصـbة@/ ٕا4 ل عجِّ معناه الصـbة@, ع- َّ حيى ـ اXؤذِّن قول ومنه ودعاء@,
أيى بفbن@, bَه َّ وَحيى بفbٍن هََل َّ وحيى بفbن هَْل ّ حيى تقول@: العرب قاَل@: ,@ Ø ãèأ�عرا

أعِجل@/

/@ ُّ يى Ò ÒJ َّ َحيى يقال ـ اُخري ولغة ,@ ّ َحيى فهو يا ÒJ َحِييى يقال ـ الليث قال ـ ّ وحيى
من ّ ا¡يى �@يعرف هو قوGم ومنه الباطل@, :@ Ø ã Ú-وال ا¡ّق@, :@ ّ ا¡يى :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن
طريّاً كان ما النبات من ّ يى Ò¡وا ناطق@/ متكلِّم كّل :@ ّ وا¡يى اXرأة@/ فرج :@ ّ يى Ò¡وا /@ Ø ã Ø-ال
كّل عن يُسأل اXيِّت الّرجل ٕاّن ا¡ديث@: ã|و العرب@/ أحياء من الواحد :@ ّ وا¡يى /@ Øðv
قال ا Ø̂ وٕا عبيد@: أبو قال مEله@, ã| ّ حيى ء ãÏ¾ كّل عن أيى ـ أهله حيّة عن Ø8ح ء ãÏ¾
عـمره طال ٕاذا للّرجل ويقال لذلک@/ فأ@ّنث داّبـة@, أو نفس كّل ٕا4 ذهب ٔ�@نّه حيّة
وكأ@نّه يطول@, ا¡يّة عمر أّن وذلک حّية@, ٕاّ� هيى وما حّية@, ٕاّ� هو ما اXعّمرة@: وللمرأة
ُشيوَخ اقتلوا �ص�@: وقوله يقتل@/ أن ٕاّ� ميِّتاً يوجد Fّقل وٕانّه حياته لطول حيّة يى Ùd ا Ø̂ ٕا
أيى ا¡Çياة مـن استفعلوا ]Çع� فهو الشـباب�@, �أّول خهم ÖÌ¾ واسـتحيوا اÌ¿Xك�
يقتلهّن@/ bف يَستبقzّن أيى ـ ِنساَءُهم وَيْستْحييى ـ وكذلک تقتلوهم@, و� اسـتبقوهم
واحد@/ ]ع� وحيّاه rا أحياه يقال@: البقاء@, وهو ا¡ياة من أبقاك@, أيى rا وحيّاك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
التـحّرك آثـاره ومن اFXت@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن

والتحّسس@/

واbGك@: اXوت مقابل ã| hالكر القرآن ã|ذ@كرت وقد
يـُتُكم@, ÔZ @ Ú Ôj أحيا@كُم ,@ ييى Ö ÒLَو وُت Ô Ò̂ ,@ َحيىَّ َمن يَيى Ö ÒJَو َبيِّنٍَة َعن َهلََک َمن ِلَک Ö Òz ِل

/@ ×çْو ÒXا ِييى ÔI َكْيَف يت@, ÔZَو ِييى Ö ÔJ
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حيىّ ٣٩٤

ا@/ ßtَمو َبْعَد اGْٔرَض ييى Ö ÔJ النباتات@: ã| تكون أن من أعّم وا¡ياة
نباتّية@/ حياة ا Øuفٕا

/@ ×çْو ÒXا ِييى ÔI َكيَف ãæأِر َربِّ ا¡يوان@: ã| أو
أحيا@ُكم@/ الَّذيى َوهَو نيا@, الدُّ َحياتنا Gّٕا ِهيىَ ما إ�نسان@: ã| أو
يِّت@/ ÒX ا ِمَن يىَّ Ò¡ا ِرُج Ö ÔO يت@, ÔZَو ييى Ö ÔJ َوا3ُ ا¡ياة@: مطلق ã| أو

ييُكم@/ ÔJ ا ßX َدعا@كُم ٕاذا َطيِّبًَة@, َحياةً َفلُنحِيَينَُّه اXعنوّية@: ا¡ياة ã| أو
/@ ييى Ö ÒJ Gََو فzا وُت Ô ÒZG َيوان@, Ò¡ ا يىَ ß ÒG ةَ ِخَر ÐGا الّداَر َوٕانَّ ا̀�خرة@: الدار ã| أو

َوَعَنت وت@, ÒZ G اّلذيى يىّ Ò¡ا	َع َوتََو@كَّل الَقيُّوَم@, يىُّ Ò¡ا ُهَو اÇXتعال@: rا ã| أو
/@١١١ . ٢٠ ـ الَقيّوم ِللَحيىِّ الُوُجوه

أ�صـيلة@, ا¡ياة وهيى اXوت@, يعرvا و� هbك يشوwا � ã8ّال ا¡ياة وحّق
اXتعال@/ العزيز r هيى أ�بدّية@: وأ�زليّة الثابتة@, والذاتيّة

مـع� وهذا وٕاليه@, وبه منه هيى ا Ø̂ ٕا اXتأخِّرة وأ�صناف النازلة اXراتب ã}وبا
له@/ وع�الوجوه تعا4@, له القيّوميّة ا¡ياة

من قريبة وروحانيّـة قويّة حياة ذات فهيى تعا4@: منه قرب Gا مرتبـة وكّل
َيوان@/ Ò¡ا هيى وَروحها صفائها باعتبار ا̀�خرة الدار أّن Fك حياته@,

,@ يّيى Ò ÔJ Xن ومعنويّة ماّديّة وباطنة@, ظاهرة ا¡ياة طلب fرجعها ـ التحيّة وأمّا
تعا4@: قال ـ بالبقاء أو اXطلقة بالسbمة له مع�الدعاء وهذا

ـ َسWٌم فzا م Ô Ôx Iيّ ا3@, ِعنِد ِمن يًَّة ÒI أنُفِسكُم × Ò	َع َفَسلِّموا ُبيوتاً Ôr َدَخلْ فٕاذا
/@٢٣ . ١٤
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٣٩٥ حيىّ

السbمة@/ بدعاء التحيّة Ìت Ù»ف فقد
عن والبُعد والنقص@, الضعف عن النفس حفظ ٕا4 fرجعه ـ@ ا�ستحياء وأمّا
قال الوقاحة@, ضّد وهو ا¡ياة@, ومطلق السbمة وطلب يسوؤه@, وما والش� العيب

/@٢٥ . ٢٨ ـ اسِتحياء Ò	َع ãÏ ß¿ Ö Ò] ا ÔYٕاحدا فجاَءتُْه تعا4@:
الكرZة@: مع�ا̀�ية حقيقة تظهر وwذا

/@٥٣ . ٣٣ ـ قِّ Ò¡ا ِمَن َيْستَِحيى G وا3ُ ,@Wًََمث َب ßÍ ÖÉ يَ أن َيْستَِحيى G ا3َ ٕانَّ
يوجب Ø8وعيبح ضعف نقطة فيه وليس وحياة@, وسbمة كFل فيه ا¡ّق فٕاّن
من أيضاً ا¡ّق اXثل وÍÈُب ذ@كره@, ã| � ا¡ّق ترك مورد ã| فا�ستحياء ا�ستحياء@,

ا¡ّق@/
يتصّوره وما العاّم للُعرف � وا¡قيقة للواقع تابعة القضايا أّن ٕا4 ٕاشارة وفzا

/@ÍØ½وتب تعقّل دون من الناس
وطول وIّس«Îا Iّر@كها لشّدة كاملة حياة ذات كوuا فباعتـبار ا¡ّية@: وأمّا
حبل بصورة ا Øuفٕا الظاهر@, ã| مyا ا¡ياة انتظار عدم مع وقدرtا@, قّوtا وزيادة بقائها

يابسة@/ كخشبٍة أو جارحة@, و� رجل و� Gا يََد � Wتّد
/@١٠ . ٢٠ ـ َتْسعيى َحيٌّة ِهيىَ فٕاذا@ فألقاها

ساعية@/ @كة متحرِّ حياة ذات كوuا مyا ينتظر و� يتوقّع � مقام ã|
Tفوظة حقوق Gم اجBعيّة حياة ذات كوuا فباعتبار القبيلة@: ]ع�× ّ يى Ò¡ا وأمّا
مقيّد ع-القبيلة الكلمة هذه فاطbق ,@ ّ ا¡يى الفرد ã| Fك حياتّية@, وآثار وIّرك ونظم

ا�عتبار@/ وwذا اòصوصيّة wذه
فـرد يكون أن وٕارادة ا¡ياة طلب فحقيقته ا�ستبقاء@: ]ع� ا�ستحياء وأمّا
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@ُكم@/ ِنساَء َيْسَتحيوَن َو ـ واbGك اXوت يريد من مقابل ã| حيّاً آخر
والقتل@: الذبح مقابل ã| ذ@كر وقد

/@١٢٧ . ٧ ـ ِنساَءُهم وَنْستَحييى أبناَءُهم َسُنقتِّل

@ُكم@/ ِنساَء َيْسَتْحُيوَن َو أبناَء@كُم وَن Ô ÙMيَُذ
قـدرtم Iت ليست ا¡Çياة أّن ٕا4 ٕاشـارة ا�سـتفعال@: بصيغة التعب� وأمّا

ا¡ياة@/ وٕادامة وٕابقاءها طل}ا يريدون ا Ø̂ وٕا وطل}م@,
أن وليسGم ا¡ياة طالبون أيى اXستحيون هم والناس ,@ ا¤ييى هو تعا4 rفا

اXتعال@/ rا من وٕارادة وقّوة بٕاذن ٕاّ� أحداً@, يوا ÔJ
/@٤٩ . ٣ ـ ا3ِ بٕاذِن ×çْو ÒXا َواُْحِييى

فzا@/ استقbل له يكون bف
طلب ]ع� مضاعفاً@, ُّ يى Ò ÒJ َّ َحيى من أمر صيغة أ@نّه فأصله فعل@: ÒËºا َّ َحيى وأمّا
ÇGذه ÓÊºٕا الّلـفظ هذا جعل Øj ومعنوّية@, ماّديّة حياة ذا اXأمـور يكون فأن ا¡ياة@,
وا¡ياة والسعادة والصbح �òا ٕا4 ويدعي فيه يطلب مورد ã| bًومستعم الصيغة

اXعنوّية@/
العـ#يّة اللّـغة اّتفقت وقد اXاّدة@, هذه من مأخـوذ فهو :@ Ø ã*لن ÓÊºٕا ييى ÒJ وأمّا

/@ Óومع� لفظاً اXاّدة ã| والعربيّة
مفعم ا¡ياة@, فيه تدّب من كّل ا¡ياة@, ع-قيد ,@ ّ َحيى = � �َحيى ـ قع

نشيط@/ با¡ياة@,
ا¡ياة@/ ,@ ّ ا¡يى Ë»�ا حيوان@, = �َحيّاه�

عربيّاً@/ � ع#يّاً كان أ�صل ã| Ëº�ٕا فهذا
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٣٩٧ حيىّ

/@ ييى ÒJ ُه Ôdy ِبُغWٍم َك ÔÌ Ù¿ ُنبَ ٕانّا َز@َكريّا @يا @ـ �ص� Ø ã*الن زكريّا ابن وهو
bًقائ الzوديّة بريّة ã| َيكرز ْعَمداُن ÒXا يوَحنّا جاء أ�يّام تلک ã|و ـ �٣� ـ × Ø8َم
َوَبر من لباُسه كان الّذيى هو هذا ويوحنّا Êوات@/// Ø»ال ملكوُت اقWَب قد ٔ�@نّه توبوا
حينئٍذ ـ �٥� ـ يّاً َبرِّ bًوَعَس َجراداً طعامه وكان ِجلٍد من ِمنطَقٌة َحقْـويِه وع- إ�بل
باُ�رُدن منه واعتمدوا باُ�رُدن ا¤يطة الكورة وbيع ود Òzال وكّل oاُوُرَشِل ٕاليه َخرَج
ليْعتَمَد يوَحنّا ٕا4× ٕا4اُ�رُدن ليِل Ò�ا ِمَن يَسوُع جاَء حينئٍذ �١٣� معWف�Rطاياهم///

منک@/ أعتمَد أن Tتاج أنا :@bًقائ منَعه يوحنّا ولكّن منه
اXاّدة@, مشتقّات من الكلمة وهذه �يوحانان� ـ الع#يّة أ�ناجيل ã|و

/@ Jييى مع�× من وقريبة
oالّرح وأنت oالعظ الفضل ذو ٕانّک وبفضلک@, لدنک من طيِّبٍة Mياٍة أحِينا اللّىهّم

/@hالكر
كلFت ã| �التحقيق كـتاب من ãæالثا ا�زء Ørي وبBمـه ا¡اء@, حرف Øk وقد
rا ونسأل ,@ ه ١٣٩٦ سـنة شّوال ¾Îر من Ì¿ع الرابع ã| وذلک ,@�hالكـر خ�القرآن ٕانّه وبفضله لدنه من ٕاّ� التوفيق وما ا£ّلدات@, ã}با تأليف ã| والتأييد التوفيق

مع�@/
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٤٠١ الكتاب عyا اXنقولة للكتب الرموز

الكتاب ã| عyا للكتباXنقولة الرموز
م@/ ١٩٠٦ ليدن@, طبع ,@ ãÏºللمقّد oالتقاس أحسن

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى البbغة أساس = أسا@
/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ا¡سن@, بن Tّمد بكر ãèأ ُدريد �بن ا�شتقاق

م@/ ١٨٧٤ ب�وت@, طبع لفانديک@, اGيئة علم اُصول
/@ ه ١٣٢٥ ,@Í½م طبع العربّية@, ٕا4 اS�ٕلñية من مWجم برنابا ٕاSيل

بريطانيا@/ طبع ا�ديد@, العهد كتب من يوحنّا ٕاSيل
حاشية@/ ã| ,@Í½م طبع ,@ البيضاويى ãÏÈالقا تفس� = @ البيضاويى

بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من التوراة أسفار من = التكوين@
م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ لbٔزهريى اللغة tذيب =@ الxذيب
/@ ه ١٢٧١ ٕايران@, طبع ا¡اجب@, ٕ�بن الشافية ¾Ìح = @ ا�اربرديى

/@ ه ١٣٤٤ حيدرآباد@, Vّلدات@, ٤ ُدريد@, �بن اللغة bهرة = ا�مهرة@
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من = صموئيل@

¾Ìحها@/ مع اXطبوعة حاجب ٕ�بن الشافية
/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح = صحا@

/@Í½م طبع زيدان@, �رجيى إ�سbم قبل العرب
/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى هbل ãè�ٔ اللّغة فروق

/@ ه ١٣٠٦ Vّلدات@, ٦ اسbمبول@, طبع بالWكّية@, لساميى أ�عbم قاموس
م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, Ø ãèعر@ ـ @ ّ ع#يى قاموس
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الكتاب عyا اXنقولة للكتب الرموز ٤٠٢

م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع ها@كس@, WسX بالفارسيّة مقّدس كتاب قاموس = قم
/@ ه ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ الكفويى البقاء ãèأ كليّات = @كليّا@

/@ ه ١٣٠٨ ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى الكّشاف تفس� = الكّشاف@
/@ ه ١٣٧٦ ب�وت@, طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, ٕ�بن العرب لسان = لسا@

/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vلّدين@, ã| ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج = اXروج@
م@, ١٩٢٧ أوربا@, طبع ,@ الكرخيى إ�صـطخريى ٕاسحاق ãè�ٔ للمFلک اXسالک

بريل@/ طبع
/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اXن� اXصباح = مصبا@

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@ Ø ãbللجوالي أ�عجميى الكbم من اXعّرب =@ اXعّرب
م@/ ١٩٥٧ Vّلدات@, ٥ ب�وت@, طبع ,@ ّ ا¡مويى لياقوت البلدان معجم
/@ ه ١٣٣٤ ,@Í½م طبع للراغب@, القرآن غريب ã|فرداتXا = مفر@

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, ٕ�بن اللغة مقاييس معجم = مقا@
/@Í½م طبع أ�رضّية@, الكرة Hطيط ã| أ�زهريّة النخبة

/@ ه ١٢٧٨ بغداد@, طبع ,@ ّ للقلقشنديى العرب أنساب معرفة ã|إ�رب uاية
ٕايران@/ طبع هشام@, ٕ�بن الّلبيب ãمغ�

¾Ìوحها@/ مع اXطبوعة النحو@, ã| حاجب@, ٕ�بن الكافية
ٕايران@/ طبع ة@, Ø_�ٔا Sم ãÏÈللر الكافية ¾Ìح

بريطانيا@/ طبع ا�ديد@, العهد كتب من Ø8م ٕاSيل
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